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มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ด้าน เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ
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โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญและ
สอดคล้อง ไม่น้อยกว่าบทความละ 2 ท่าน
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บทบรรณาธิการ
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม–มิถุนายน 2561 วารสารผ่าน
การรั บ รองคุ ณ ภาพวารสารจากศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย
ให้ เข้ า ฐา นข้ อ มู ล TCI ก ลุ่ ม 2 (Thai-Journal Citation Index Centre)
ประจาปี พ.ศ. 2561 สาหรับวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความจากงานวิจัย
จานวน 6 บทความ มีบทความจากภายนอกจานวน 3 บทความ และบทความ
จากภายในจ านวน 3 บทความ บทความทุ ก เรื่ อ งผ่า นการตรวจสอบและ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับสาขาวิชาไม่
น้อยกว่า 2 ท่าน บทความที่เผยแพร่ในวารสารจึงเป็น ผลงานที่มีคุณภาพและ
ควรแก่การเผยแพร่เพื่อการอ้างอิง พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ในวงวิชาการ
กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนับสนุนการ
จัดทาวารสารทุกท่าน และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารได้ทเี่ ว็บไซต์
http://www.bba.ubru.ac.th/JournalBBA/ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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รูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสังกัด สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม
The Director’s Leadership Model in the Opinions of
the Subordinates Attached of Det Udom Provincial Court
จันจีรา ศรีกาพล1 สิริภาพรรณ ลี้ภยั เจริญ2
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อศึกษารูปแบบภาวะ
ผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัด สานักงานประจา
ศาลจังหวัดเดชอุดม 2) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการ
ตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัด สานักงานประจาศาลจั งหวัดเดชอุดม
3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบภาวะ
ผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดสานักงานประจา
ศาลจังหวัดเดชอุดม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงาน ข้าราชการ
พนัก งานลูก จ้ า ง จ านวน 27 คน สถิ ติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ค่ า เฉลี่ ย
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า Mann-Whitney U test
และค่า Kruskal-Wallis H

1นักศึก ษาปริ ญญาโท

หลักสูตรบริห ารธุร กิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิ จ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ประจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี siripapun.l@ubru.ac.th
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้อ านวยการประจาศาลจั งหวัดเดชอุดมมีภ าวะผู้นาโดยรวม
และรายรูปแบบ ได้แก่ ผู้นาแบบเผด็จการ ผู้นาแบบเสรีนิยม และผู้นาแบบ
ประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก
2. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทางานต่างกันมีทัศนคติต่อภาวะผู้นาของผู้อานวยการ
โดยภาพรวมและรายรูป แบบ ได้แ ก่ ผู้นาแบบเผด็จการ ผู้นาแบบเสรีนิย ม
และผู้นาแบบประชาธิปไตย ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา ทัศนคติ
Abstract
The research aimed to study and compare the director’s
leadership model in the opinions of the subordinates attached
to DetUdom Provincial Court. The samples used in the research
were government officials, official employees, permanent and
temporary workers totaling 27. Statistics used in data analysis were
mean, percentage, and standard deviation.
The research findings were as follows:
1. The leadership model of the director of DetUdom
Provincial Court was overall was considered to be at a high level.
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2. The subordinates who were different in gender, age,
marital status, educational levels and working experiences had no
different opinions on the leadership model of the director in the
study.
Keywords: Leadership, Attitude
บทนา
ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ภาวะวิกฤตในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการอยู่รอดขององค์การ ภาวะผู้นาจึงเป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญของผู้นาที่เป็นหัว หน้างานหรือผู้ที่ดารงตาแหน่งหน้าที่บริหารงานทุก
ระดับที่พึงมีและจาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการงานของ
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนจาเป็นต้องมีบุคคลที่ทา
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร ซึ่ ง เราเรี ย กว่ า หั ว หน้า หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
(superior) หลายชั้ น ลดหลั่ น กั น ไปตามลั ก ษณะงาน หั ว หน้ า บางที ก็ เ รี ย ก
ผู้บริหารหรือผู้นา แต่ละคนจะมีความสาคัญต่อหน่วยงาน เพราะความสาเร็จ
ของการบริหารที่ส่งผลไปสู่ความสาเร็จขององค์การจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้ น าที่ จ ะใช้ ศั ก ยภาพที่ มี ใ ช้ ท รั พ ยากรทางการบริ ห าร อั น ได้ แ ก่ คน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการให้ประสบความสาเร็จได้อย่างไร
ภาวะผู้ น า คื อ ความสามารถของบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กลุ่ ม บุ ค คล
โดยอิทธิพลนั้นจะส่งผลกระทบให้กลุ่มบุคคลภายในองค์การดาเนินการใด ๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยรูปแบบของการมีอิทธิพลนั้น สามารถ
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เป็นแบบ อิทธิพลอย่างเป็นทางการ (Formal Influence) หรืออิทธิพลอย่างไม่
เป็นทางการ (Informal Influence) ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลง องค์การมีความจาเป็นที่จะต้องมีผู้นา ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
สถานภาพเดิม มีวิสัยทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกภายในองค์การ
เพื่อให้เกิดความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายเชิงอุดมการณ์ ในขณะเดียวกัน
องค์การก็ต้องการบุคคลที่เป็นผู้บริหารจัดการเพื่อกาหนดแผนงานที่ชัดเจน
สร้ า งโครงสร้ า งองค์ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตรวจสอบการด าเนิ น งาน
ประจาวัน (Robbins, 1998) ดังนั้น ภาวะผู้นาของผู้นา จึงถือว่าเป็นส่วนสาคัญ
ยิ่งในการบริห ารงานให้ ป ระสบผลสาเร็จ ทุ ก องค์ก ารจ าเป็ นต้อ งมีผู้นาที่ มี
ศักยภาพสูง มีลักษณะที่เหมาะสม และมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์การให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และสามารถนาพาองค์การสู่ความสาเร็จ เมื่อทุก
องค์ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ จ ะท าให้ สั ง คมโดยรวมสามารถก้ า วทั น และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีนามาซึ่ง
ความสุ ข ความเจริ ญ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม ดั ง นั้ น การสร้ า งผู้ น าที่ มี
ความสามารถและมี พ ลั งที่จ ะขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารสู่ การเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
สร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจาเป็นในโลกยุคใหม่นี้ ผู้นาคือผู้ที่สามารถนาผู้อื่นให้ก้าว
ไปข้างหน้าสู่จุดมุ่งหมายตามที่ตั้งใจไว้ โดยใช้ศักยภาพของความเป็นผู้นาที่มีอยู่
ทั้งในด้านสถานภาพ ความสามารถ อิทธิพลชีวิตและพฤติกรรมเพื่อส่งผลให้
สามารถกาหนดทิศทางให้บุคคลที่ติดตามมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ฉะนั้นผู้ นาจึง
มีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อการนาองค์การหรือบุคคลไปสู่ความสาเร็จ
มีความสามารถในการใช้อิทธิพลของตนเองหรือของตาแหน่งที่จะทาให้บุคคล
อื่ น ยอมปฏิบั ติต ามเพื่ อ บรรลุเ ป้ า หมายร่ว มกั นและได้ มาซึ่ง สิ่ง ที่ป รารถนา
ร่ ว มกั น (เสริ ม ศั ก ดิ์ วิ ศ าลาภรณ์ , 2546) ผู้ น าเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
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ของการบริหารงานองค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว ในการ
ด าเนิ น งานนั้ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ ผู้ น า ถ้ า องค์ ก รใดได้ ผู้ น าที่ มี
ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสั่งการ ตลอดจนทากิจกรรมต่างๆ ในองค์กรให้
ลุล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี (วิ เ ชี ย ร วิ ท ยอุ ดม, 2548) ผู้ น าเป็ นผู้ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงแต่ผู้บริหารเป็นผู้รักษาความมั่นคงขององค์การ ผู้นาจะปฏิบัติตน
ดุจตัวจักรสาคัญในการประสานบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการร่วมมือ
ร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในสอง
ลัก ษณะควบคู่กันคือ ลัก ษณะที่ คานึง ถึ งงานเป็ นหลัก สาคัญ และลัก ษณะที่
ค านึ ง ถึ ง คนหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น ส าคั ญ แต่ ห ากผู้ น าเป็ น คนดี มี ค วามรู้
มีจริยธรรมและมีความสามารถสูงแล้วงานย่อมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสู่
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการ (ยงยุทธ เกษสาคร, 2551)
ศาลยุติธรรมเป็นองค์การอิสระตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แบ่งชั้นศาลออกเป็น 3
ชั้นศาล ได้แก่ 1) ศาลชั้นต้น ประกอบด้วย ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชน
และครอบครั ว ซึ่ ง กระจายไปตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด และอ าเภอ ทั่ ว ประเทศ
2) ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 – 9 และ 3) ศาลฎีกา โดยในการบริหารงาน
ของศาลยุ ติ ธ รรมมี ผู้ อ านวยการปฏิ บั ติ ร าชการและบริ ห ารจั ด การงานใน
ราชการประจา ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือสานัก ซึ่งมีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย ก ากับ แนะนา ตรวจสอบประเมิน ผลงาน ตัดสินใจ แก้ปั ญ หา
ในงานที่ ต้อ งใช้ค วามรู้ ความช านาญเฉพาะด้า นให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย
ประธานศาลฎีก า พันธกิจ เป้ า หมายของศาลยุติธรรม และสานัก งานศาล
ยุ ติ ธ รรม และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยสายการบั ง คั บ บั ญ ชา
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ประกอบด้วยหัวหน้า กลุ่มงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม กากับดูแลกลุ่ม
งาน แต่ ล ะด้ า นโดยทั้ ง กลุ่ ม งานจะมี หั ว หน้ า กลุ่ ม งานแต่ ล ะงานเป็ น
ผู้บังคับบัญชาในงานนั้น ๆ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อานวยการยัง
มีหน้าที่จัดระบบและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้ มค่า ติดตามและประเมินผลงาน
ของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ รวมทั้งให้
คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชาให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งที่จะศึกษารูปแบบรูปแบบภาวะผู้นาตามทัศนคติ
ของผู้ใต้บั งคับบัญชาผู้อานวยการสานักงานประจาศาลจั งหวัดเดชอุดมว่า มี
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รู ป แบบภาวะผู้ น าของผู้ อ านวยการเป็ น อย่ า งไร โดย
การศึกษาพิจารณาจากวิธีการที่ผู้นาใช้อานาจ 3 แบบ คือ ผู้นาแบบเผด็จการ
ผู้นาแบบเสรีนิยม และผู้นาแบบประชาธิปไตย จากการสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับ บัญ ชาเกี่ย วกับรูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการสานักงาน
ประจ าศาลจั ง หวัด เดชอุ ด ม โดยมี ส มติ ฐานว่า ความคิด เห็ น ดัง กล่า วน่า จะ
แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งศึกษาในฐานะเป็น
ส่ว นหนึ่ ง ของบุ คลากร ในสั ง กั ดศาลจั ง หวัด เดชอุ ด ม โดยมี ส านั ก งานศาล
ยุติธรรมเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ปฏิบัติงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา มีหัวหน้า
กลุ่มงาน เป็นผู้ควบคุมดูแล ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อานวยการในการ
ปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาในเรื่ อ งภาวะผู้ น าของผู้ อ านวยการ
สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดมว่ามีลักษณะของความเป็นผู้นาในรูปแบบ
ใด ประกอบกับเห็นว่าผลการวิจัยอาจเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้นา และอาจ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้าง ที่เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อานวยการสานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม จานวน
ประชากร 27 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน
2. ตัวแปรตาม คือ รูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัด สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ ผู้ น าแบบเผด็ จ การ ผู้ น าแบบเสรี นิ ย ม และผู้ น าแบบ
ประชาธิปไตย
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
เป็นแบบสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) กาหนดการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ .92 และสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตาม
ทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดสานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบู รณ์ข องแบบ สอบถามทุ ก ฉบั บ ที่ไ ด้รับ คืนมา
ทั้งหมด
2. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ตามกรอบแนวคิดวัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัยแล้วแปรผลข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
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1. สถิติพื้นฐาน การคานวณค่าสถิติที่พื้นฐานของคะแนนมีดังนี้
1.1 ค่ า ร้ อ ยละ 1.2 ค่ า เฉลี่ ย (mean) 1.3 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
2. สถิติเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ
2.1 การทดสอบค่า Mann-Whitney U test และค่า Kruskal-WallisH
ผลการวิจัย
1. รูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา
สังกัด สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม จาแนก 3 ด้าน ด้านผู้นาแบบเผด็จ
การ ด้า นผู้นาแบบเสรีนิยม และด้านผู้นาแบบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
รูปแบบภาวะผู้นา
ด้าน ของผู้อานวยการตามทัศนคติของ
  ระดับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
1 ผู้นาแบบเผด็จการ
3.93 2.13 มาก
2 ผู้นาแบบแบบเสรีนิยม
3.62 .10 มาก
3 ผู้นาแบบประชาธิปไตย
3.99 .13 มาก
รวม
3.84 .16 มาก

18
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2. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้นา จาแนกเพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน พบว่า
2.1 รูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา
สังกัด สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม จาแนกตามเพศ โดยรวมและราย
ด้ า นทั้ ง 3 ด้ า นคื อ ผู้ น าแบบเผด็ จ การ ผู้ น าแบบเสรี นิ ย ม ผู้ น าแบบ
ประชาธิปไตย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
รูปแบบภาวะผู้นาของ
ผู้อานวยการตามทัศนคติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้นาแบบ
เผด็จการ
ผู้นาแบบ
เสรีนิยม
ผู้นาแบบ
ประชาธิป
ไตย

N

Mean
Rank

Sum of
Ranks

MannWhitney
U

Wilcoxo
nW

Z

Asymp.
Sig. (2tailed)

Exact Sig.
2*(1-tailed
Sig.)

ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย

10
17
27
10
17
27
10

11.55
15.44

115.50
262.50

60.500

115.500

-1.234

.217

.223b

12.75
14.74

127.50
250.50

72.500

127.500

-.628

.530

.537b

13.95

139.50

84.500

139.500

-.025

.980

.980b

หญิง
รวม

17
27

14.03

238.50

2.2 รูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา
สังกัด สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม จาแนกตาม อายุ โดยรวมและราย
ด้านทั้งสามด้านไม่แตกต่างกัน

19

Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University

19
รูปแบบภาวะผู้นา
1. ผู้นาแบบเผด็จ
การ
2. ผู้นาแบบเสรี
นิยม
3. ผู้นาแบบ
ประชาธิปไตย

อายุ

N

Mean Rank

ต่ากว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี

2
19
6
2
19
6
2
19
6

8.50
11.92
18.00
17.50
12.53
13.90
24.00
12.68
12.00

ChiSquare

df

Asymp.Sig

3.107

2

.212

.529

2

.768

2.378

2

.305

2.3 รูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา
สังกั ด สานัก งานประจ าศาลจั งหวัด เดชอุ ดม จ าแนกตาม สถานภาพสมรส
โดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
รูปแบบภาวะผู้นา
1. ผู้นาแบบเผด็จการ

2. ผู้นาแบบเสรีนิยม

3. ผู้นาแบบประชาธิปไตย

สถานภาพ
สมรส
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย

ChiSquare

df

Asymp
.Sig

7
18
2
7
18
2
7

Mean
Rank
15.86
12.61
20.00
13.79
13.31
21.00
16.93

2.091

2

.352

1.702

2

.427

18
2

12.94
13.25

1.299

2

.522

N
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2.4 รูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา
สัง กั ด ส านั ก งานประจ าศาลจั ง หวัด เดชอุ ด ม จ าแนกตาม ระดั บ การศึ ก ษา
โดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน
รูปแบบภาวะผู้นา

1. ผู้นาแบบเผด็จการ

2. ผู้นาแบบเสรีนิยม

3. ผู้นาแบบ
ประชาธิปไตย

ระดับการศึกษา

N

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญาโท
ปริญาเอก
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญาโท
ปริญาเอก
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญาโท
ปริญาเอก

5
18
4
0
5
18
4
0
5
18
4
0

Mean
Rank
12.70
13.11
19.63
0
12.90
13.17
19.13
0
13.20
14.31
13.63
0

ChiSquare

df

Asymp
.Sig

2.384

2

.304

1.966

2

.374

.087

2

.957

2.5 รู ป แบบภาวะผู้ น าของผู้อ านวยการตามทั ศนคติ ข องผู้ ใต้ บั ง คั บ
บัญชา สังกัดสานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม จาแนก ตามประสบการณ์
การทางานโดยรวมและรายด้านทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน
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รูปแบบภาวะผู้นา
1. ผู้นาแบบเผด็จ
การ
2. ผู้นาแบบเสรี
นิยม
3. ผู้นาแบบ
ประชาธิปไตย

ประสบการณ์
การทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
10 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
น้อยกว่า 10 ปี
10 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
น้อยกว่า 10 ปี
10 – 20 ปี
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

N
4
20
3
4
20
3
4
20
3

Mean
Rank
6.63
14.45
20.83
9.63
14.73
15.00
19.38
13.35
11.17

ChiSquare

df

Asymp
.Sig

5.778

2

0.56

1.433

2

.489

2.368

2

.306

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตาม
ทัศนคติข องผู้ใต้บั งคับ บั ญชา สังกัด สานัก งานประจ าศาลจั งหวัดเดชอุ ด ม
จาแนกออกเป็น 3 ด้าน
3.1 ผู้นาแบบเผด็จการ ควรมีการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองใน
การท างาน เพื่ อ ให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญชามี ทัศ นคติ ที่ดี แ ละลดแรงกดดั นในการ
ทางาน
3.2 ผู้นาแบบเสรีนิย มควรมีก ารติดตามกระบวนการทางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปล่อยให้มีเสรีภาพในการตัดสินใจมากเกินไป
3.3 ผู้นาแบบประชาธิปไตย ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นอิสระ ควรวางแผนการสั่งการ ควบคุมการทางานควบคู่กับการให้
ความสาคัญในการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา มีการคิดแก้ปัญหาใน
งานอย่างถูกต้อง และมีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ
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อภิปรายผลวิจยั
จากผลการศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัด สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม ทั้ง 3 ด้าน
คื อ ผู้ น าแบบเผด็ จ การ ผู้ น าแบบเสรี นิ ย ม และผู้ น าแบบประชาธิ ป ไตย
มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายดังนี้
กกกกกกกก1. รู ป แบบภาวะผู้ น าของผู้ อ านวยการตามทั ศ นคติ ข อง
ผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัด สานักงานประจาศาลจังหวัดเดชอุดม โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก รูป แบบภาวะผู้นาที่มีค่า เฉลี่ย สูง สุดคือ รูป แบบภาวะผู้ นาแบบ
ประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก และรูปแบบภาวะผู้นาที่มีค่า เฉลี่ยต่าสุดคือ
รูปแบบภาวะผู้นาแบบเสรีนิยมอยู่ ในระดับมาก ผู้วิจัยนาประเด็นสาคัญที่จะ
นามาอภิปรายผลในแต่ละด้านดังนี้
1.1 ผู้นาแบบเผด็จการ ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบภาวะ
ผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัด สานักงานประจา
ศาลจังหวัดเดชอุดม พบว่า ผู้บังคับบัญชาศาลจังหวัดเดชอุดม มีรูปแบบภาวะ
ผู้น าแบบเผด็ จ การ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก รายข้ อ ที่ มีค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
ผู้บ ริห ารเป็ นผู้ ว างแผนปฏิบั ติงานด้ว ยตนเอง รายข้ อ ที่ มีค่า เฉลี่ ย ต่าสุดคื อ
ผู้บริหารจะไม่เปิดโอกาสให้เสนอแนวทางในการทางานร่วมกับผู้อื่น การที่ได้
ข้อสรุปเช่นนี้เนื่องจากผู้นาแบบเผด็จการเป็นผู้นาที่มีความเด็ดขาดในตัวเองถือ
เรื่องระเบียบวินัยข้อบังคับในการปฏิบัติงานรวมถึงการดาเนินงานต่างๆจะไม่
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น จะขึ้นอยู่กับผู้นาเพียงฝ่าย
เดียว สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนาฏ จันทรา (2553) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
รู ป แบบภาวะผู้ น าของคณบดี ตามทั ศนคติ แ ละความคาดหวั งของบุ คลากร
กรณีศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล จุ ด ประสงค์ ในการวิจั ย เพื่ อ
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1) เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของคณบดีในปัจจุบัน 2) เพื่อวิเคราะห์ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาของคณบดีตามทัศนคติและความคาดหวัง
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติและความคาดหวังเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นาของคณบดีกับ
ความแตกต่ า งทางด้ า นเพศ การศึ ก ษา และสถานภาพของ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มตัว อย่า งคือ ข้า ราชการ (สายสอน)
ข้าราชการ (สายสนับสนุน) พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 379 คน ทั้ง 9 มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้นา
แบบประชาธิปไตย เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้นาแบบเผด็จ
การแบบมีศิ ล ป์ และผู้ น าแบบเผด็ จ การ เป็ นรู ป แบบที่พ บน้ อ ยที่สุ ด และ
รูปแบบภาวะผู้นาของคณบดีตามทัศนคติและความคาดหวังของบุคลากรที่
ต้อ งการให้ มี ม ากที่ สุ ด คื อ รู ป แบบภาวะผู้น าแบบประชาธิ ป ไตย ส าหรั บ
ทัศนคติและความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบผู้นาคณบดี โดยจาแนก
ตาม เพศ การศึ ก ษา และสถานภาพนั้น พบว่ า มี ความแตกต่ า งกั นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ต่อรูปแบบเผด็จการและรูปแบบประชาธิปไตย
1.2 ผู้นาแบบเสรีนิยม ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบภาวะผู้นา
ของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดสานักงานประจาศาล
จังหวัดเดชอุดม พบว่าผู้บังคับบัญชาศาลจังหวัดเดชอุดมมีรูปแบบภาวะผู้นา
แบบเสรีนิยมโดยรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานอย่างเต็มที่โดยท่านไม่เข้าไปควบคุม รายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ ผู้บริหารไม่ชอบการบังคับขู่เข็ญในการทางาน การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
เนื่องจากผู้นาแบบเสรีนิยมคือ ผู้นาแบบเสรีนิยมมีทิศทางของอานาจจากผู้ตาม
ไปยังผู้นา ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา และมอบหมายงานในหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับ
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บัญชาอย่า งอิ สระเพื่อ ให้ ทุกคนได้ตระหนักถึ งความสาคัญ ขององค์ก ารและ
ผู้บั ง คับ บั ญ ชาจะให้ ค วามส าคั ญแก่ทุ ก คนได้ มีโ อกาสเป็ น ผู้ก าหนดทิศ ทาง
เป้ า หมายในการทางานให้ กั บ องค์ ก าร สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วาสนา
สุขประเสริฐ (2547) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาของผู้บริหารสตรีโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานประถมศึกษาจังหวัดยโสธร จุ ดประสงค์ในการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าตามความคิ ดเห็ นของข้ า ราชการครู สั งกั ดส านั ก งาน
ประถมศึกษา จังหวัดยโสธร และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานประถมศึกษา
จังหวัดยโสธร โดยจาแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 80 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นาด้านกิจสัมพันธ์และ
มิตรสัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู สังกัดสานกงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดยโสธรภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยภาวะผู้นาด้านมิตรสัมพันธ์มากกว่าด้านกิจสัมพันธ์ 2) ข้าราชการครู
ที่มีเพศต่างกัน วุฒิการศึกษาต่างกัน และประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาด้านกิจสัมพันธ์และด้านมิตรสัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรี
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
1.3 ผู้นาแบบประชาธิปไตย ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบภาวะ
ผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัดสานักงานประจา
ศาลจังหวัดเดชอุดม พบว่าผู้บังคับบัญชาศาลจังหวัดเดชอุดมมีรูปแบบภาวะ
ผู้นาแบบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับมาก รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
เมื่อมีการระดมความคิดเห็นในองค์การผู้บริหารจะรับและดาเนินการตามเสียง
ส่วนใหญ่ รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคั บบัญชา
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ร่วมกันกาหนดนโยบายและวางแผนองค์การ การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้เนื่องจาก
ผู้นาแบบประชาธิปไตยคือ ผู้บังคับบัญชามีความเป็นผู้นาแบบประชาธิปไตย
มีการบริหารงานที่เป็นระเบียบที่ชัดเจน มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันสูง รวมถึง
มีการเคารพสิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย คือ จะรับฟังคาแนะนาความคิดเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาการในนามกลุ่มเพื่อให้เกิดความร่วมมือ สมาชิกมีอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ขอบเขต จะเห็นได้ว่าผู้นาแบบประชาธิปไตย
จะส่งผลดีในการทางานเป็นทีมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์ก าร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมธิศักดิ์ พิลากุล (2551) ได้ศึกษาแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอเดชอุดม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
แบบภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอาเภอเดชอุดม สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบว่าข้าราชการครูที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแบบ
ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้ นฐานในผู้ นาแบบประชาธิ ป ไตย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ มธุ ม นต์ แคนเทอร์ เ รนซั ค (2554) ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารกับความผูกพันขององค์กร
ของพนักงานในองค์กรพหุวัฒนธรรม ABC จากการศึกษาพบว่า รูปแบบภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารในองค์วัฒนธรรมที่อยู่ในระดั บสูงคือ รูปแบบภาวะผู้นาแบบ
ประชาธิปไตย รองลงมา คือ รูปแบบภาวะผู้นาเชิงปฏิรูป รูปแบบภาวะผู้นา
บารมี และรูปแบบภาวะผู้นาแบบมุ่งงาน สาหรับความผูกพันของพนักงานใน
องค์การพหุวัฒนธรรมพบว่า มีความผูกพันองค์การอยู่ในระดับสูง ในด้านปัจจัย
ส่วนบุคคล ทั้ง 6 ปัจจัย คือ เพศ อายุ ตาแหน่ง สัญชาติ การศึกษา และจานวน
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ปีที่ทางานในองค์การนั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันของพนักงาน
ในองค์ ก ารวั ฒ นธรรม ABC โดยปั จ จั ย ด้ า นการศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
พนักงานมีผลต่อความผูกพันด้านความต้องการที่จะคงอยู่กับองค์ก ารต่อไป
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยัง พบว่ารูปแบบภาวะผู้นาบารมีและ
ผู้นาแบบมุ่งหมายงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันทั้งสามด้านคือ
ด้านความเชื่อมั่นและค่านิยมองค์ก าร ด้านความทุ่มเททางานให้กับองค์ก าร
และด้านความต้องการที่จะคงอยู่ในองค์ก ารต่อไปอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ส่วนรูปแบบภาวะผู้นาแบบประชาธิปไตย ภาวะผู้นาเชิงปฏิรูป และภาวะผู้นา
เชิงแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์ก ารด้านความทุ่มเท
ท างานให้ กั บ องค์ ก ารอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ และแบบภาวะผู้ น าตามสบายมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูก พันองค์ก ารของพนัก งานในองค์ก ารพหุ
วัฒนธรรม ABC
ข้อเสนอแนะ
1. ค ว ร ศึ ก ษ า วิ จั ย รู ป แ บ บ ภ า ว ะ ผู้ น า ต า ม ทั ศ น ค ติ ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกระบบและกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อ เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งและทราบแนว เพื่ อ น ามาปรั บ เปลี่ ย นการ
ดาเนินงาน
2. ควรศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของผู้อานวยการตามทัศนคติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในเขตศาลพื้นที่อื่นใกล้เคียง หรือศาลในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาภาวะผู้นาต่อไป
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ขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานการประปาส่วนภูมภิ าค เขต 8
The Morale and Support Influencing the Performance of the
Staff of the Regional Water Supply Zone 8
ชานน งามวงศ์วาน 1 ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช2

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาขวั ญ และก าลั ง ใจที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของขวั ญ และก าลั ง ใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จาแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุในการปฏิบัติงาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 8 ประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน จ านวนทั้ ง สิ้ น 532 คน
โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ อ ย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น จ านวน 228 คน
เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการวิจั ย เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ว นประมาณค่า 5
ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบค่า t
และการทดสอบค่า F
1
2

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิท ธิภ าพการทางานของพนัก งานการประปาส่ ว นภู มิภ าคเขต 8 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้านเงินเดือน ปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่
ด้านสวัสดิการ ด้านบังคับบัญชา ด้านตาแหน่งงาน และด้านสภาพแวดล้อม
และการได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ สามารถร่ว มกันพยากรณ์ระดับ ขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 58.10
เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ขวั ญ และก าลั ง ใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภ าพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภ าคเขต 8 พบว่า
พนัก งานที่มีเพศต่า งกัน มีปั จ จั ย ที่มีอิทธิพ ลต่อ ประสิทธิภ าพการทางานใน
ภาพรวมและรายด้าน ด้านสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่ว นด้า นสภาพแวดล้อมแตกต่า งกันอย่า งมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่
ระดั บ .01 พนั ก งานที่ มี อ ายุ สถานภาพต่ า งกั น ในภาพรวมและรายด้ า น
ด้านสวัสดิการ ด้านบังคับบัญชา ด้านตาแหน่งงาน แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
ในภาพรวมและรายด้าน ด้านสวัสดิการ ด้านบังคับบัญชา ด้านตาแหน่งงาน
และด้านสภาพแวดล้อม แตกต่า งกัน อย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01
พนั ก งานที่ มี อ ายุ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ า งกั น ในภาพรวมและรายด้ า น
ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ขวัญและกาลังใจ ประสิทธิภาพ การทางาน พนักงานการประปา
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Abstract
The research aimed to study the morale and support
which influenced the performance of the staff of the regional water
supply zone 8 and to compare the difference in the morale and
support of the subjects as classified by sex, age, status, educational
levels, working time length and monthly incomes. The population
used in the research was the executives and staff of the regional
water supply zone 8 numbering 228. The research instrument was
a five-rating scale questionnaire with a total confidence value
equivalent to .92. Statistics used in the research were percentage,
means, standard deviation, multiple regression analysis, t-test and
F-test.
The research findings were as follows: The factors which
affected the morale in the performance of the staff of the regional
water supply zone 8 were overall at a high level. As regards
individual aspects, the aspect with a maximum mean was a salary.
The factors which affected the morale of the staff in their
performance were welfare, command, job positions, environment
and recognition. These factors could predict the morale in the
performance by 58.10%.
A comparison of the factors affecting the morale of the
staff in the study showed that the factor of welfare could affect
the performance of the subjects with different gender with a
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statistical significance of .05. The factor of the environment could
affect the subjects with a statistical significance of .01. The subjects
who were different in age, and status were affected with a
statistical significance of .01 in terms of welfare, command, and job
positions. The factors of welfare, command, job position and
environment could affect the subjects who were different in
educational levels, and monthly incomes at a statistical
significance of .01. There was no difference found in the staff who
were different in the working time length.
Keywords: Morale and Support, Efficiency, Performance, Water
Supply Staff
บทนา
บุคลากร หรือ คน เป็นทรัพยากรการบริหารที่มีความสาคัญมาก
ที่สุด เพราะบุคคลากร คือ ผู้ที่นาเอาทรัพยากรอื่น ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นผู้จัดให้มีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย บุคคลากรจึงเป็นปัจจัยในการ
กาหนดความสาเร็จขององค์การ องค์การที่ไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถทาให้บุคลคลในองค์การ
เกิดการร่วมมือ ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่องค์การ การบริหารจัดการองค์การก็
จะต้องเกิดการล้มเหลว (ณัฐกร ดอนแก้วภู่, 2554) มนุษย์เป็นทรัพยากรที่
สาคัญขององค์การ ซึ่งจะทาให้องค์การล้มเหลวหรือประสบผลสาเร็จได้ ดังนั้น
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ในการปฏิบัติงานเป็นทีมงานจะทาให้เกิดการรวมกลุ่มทาให้บุคลากรในองค์การ
มีการวางแผนงานกันล่วงหน้า เข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การว่า
เป็นอย่างไร มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคลากรในองค์การ แบ่งงานกัน
รับ ผิดชอบและเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรในองค์ก ารมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
สมาชิกสามารถโต้แย้งได้ในเชิงสร้า งสรรค์เพื่อช่วยสร้างความสามัคคีรักใคร่กัน
ในองค์ ก ารและสร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง สามารถช่ ว ยให้ ก าร
ปฏิบัติงานก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการที่บุคลากรจะเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานได้จะต้องมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเสียก่อนดัง เฮอร์ซ
เบอร์ ก (ศิ ริพ ร จั น ทศรี , 2552 อ้ า งอิ ง จาก Herzberg, 1959) ได้ก ล่ า วถึ ง
องค์ประกอบที่ช่วยจูงใจให้คนปฏิบัติงานได้อย่างเต็มใจแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (motivator factors) และปัจจัยค้าจุน (hygiene
factors) จากการศึกษาของ เฮอร์ซเบอร์ก พบว่า ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น
ซึ่ง มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสาเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ลั ก ษณะของงานความรั บ ผิ ด ชอบ และความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง งาน
มีความสาคัญในการทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ และมีกาลังใจที่จะ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงมาก และปัจจัยค้าจุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในงานมี 11 องค์ประกอบ ได้แก่ เงินเดือน โอกาสที่ได้รับ
ความก้ า วหน้ า ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ฐานะทางอาชี พ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การปกครอง
บั ง คั บ บั ญ ชา นโยบายและการบริ ห ารองค์ ก าร สภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ความเป็นอยู่ส่วนตัว และความมั่นคงในงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของคนน้อยมากแต่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความไม่ พึ ง พอใจในงานเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น แรงจู ง ใจในการ
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ปฏิบัติงานของบุคคลากรในองค์การจึงมีผลต่อความสาเร็จของงานและองค์การ
เมื่อบุคลากรในองค์การไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ก็จะเป็นสาเหตุที่ทา
ให้ผลปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ คุณภาพงานไม่มีประสิทธิผล และในทาง
ตรงกันข้ามหากบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง มีความรู้สึกที่ดี
ต่อการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้ น ผู้วิจั ย ในฐานะเป็ น บุ ค ลากรของการประปาส่ว นภูมิ ภ าค
เขต 8 จึ ง มีค วามต้อ งการอยากท างานวิจั ย เกี่ ย วกับ ขวั ญ และก าลั งใจของ
พนั ก งาน เพื่ อ จะได้ รั บ รู้ ถึ ง แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้ น ซึ่งจากความสาคัญ ของขวัญ และกาลังใจที่มีผลต่อ การทางานและ
ความสาเร็จขององค์กรนั้น จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพขวัญ
และก าลั ง ใจของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 8
เพื่อนาไปเป็นข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ให้มีขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานที่ ดี ขึ้ น และเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภ าพการทางานของพนัก งานการประปาส่ว นภูมิภ าคเขต 8 ได้แก่
ด้ า นเงิ น เดื อ น ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นต าแหน่ ง งานและ
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ด้านสภาพแวดล้อม จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ
ในการปฏิบัติงาน และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและและกาลังใจ
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 8
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรเป้ า หมายในการศึ ก ษา คือ พนั ก งานการประปาส่ ว น
ภูมิภาคเขต 8 ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน จานวนทั้งสิ้น จานวน 532
คน (การประปาส่วนภูมิภาค, 2558)
2. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หาศึ ก ษาขวั ญ และก าลั ง ใจที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ได้แก่ ด้าน
เงิ น เดื อ น ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นต าแหน่ ง งานและด้ า น
สภาพแวดล้อม
3. ขอบเขตด้า นระยะเวลา เริ่มต้นตั้ งแต่เดื อ น พฤษภาคม 2559 –
สิงหาคม 2559
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1. ตั ว แปรอิ ส ระ (independent variable) ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุในการปฏิบัติงานและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต
8 ประกอบด้วย ด้านเงินเดือน ด้านสวัสดิการ ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านตาแหน่ง
งาน และด้านสภาพแวดล้อม
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2. ตัว แปรตาม (dependent variable) ได้แ ก่ ขวัญ และก าลั ง ใจที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 8 โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (1970, อ้างถึงใน ทอง
ใบ สุดชารี 2551) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 228 คน การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้ น ภู มิ อ ย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น (Proportionate Stratified Random Sampling)
จากพนัก งานการประปาส่ว นภูมิภ าคเขต 8 ทั้ง หมด 21 แห่ ง ตามสัดส่ว น
พนั ก งานมากน้ อ ยในแต่ ล ะแห่ ง จนได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 228 คน จาก
พนักงานทั้งหมด 532 คน ดังแสดงในตารางที่ 1

Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University

37
37

ตารางที่ 1 จานวนประชากร กลุ่มตัวอย่างแยกตามกลุ่ม
กลุ่มประชากร
1. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
2. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา อุบลราชธานี
3. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สุรินทร์
4. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ศรีสะเกษ
5. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บุรีรัมย์
6. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา อานาจเจริญ
7. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ยโสธร
8. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา มุกดาหาร
9. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นางรอง
10. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ศีขรภูมิ
11. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา รัตนบุรี
12. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เดชอุดม
13. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สตึก
14. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ลาปลายมาศ
15. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ละหานทราย
16. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เขมราฐ
17. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา มหาชนะชัย
18. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กันทรลักษณ์
19. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เลิงนกทา
20. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา พิบูลมังสาหาร
21. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา สังขะ
รวม

ที่มา : (การประปาส่วนภูมิภาค, 2558)

ประชากร
123
61
47
34
30
22
21
21
19
18
19
14
14
13
12
10
11
11
11
10
11
532

กลุ่มตัวอย่าง
53
26
20
15
13
10
9
9
8
8
8
7
7
6
5
4
4
4
4
4
4
228
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง สามารถนามากาหนดตัวแปรและกรอบแนวคิดสาหรับการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยขวัญและกาลังใจในการทางาน ด้านเงินเดือน ด้านสวัสดิการ
ด้า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นตาแหน่ง งานและด้า นสภาพแวดล้ อ ม ที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (independent variable)
ตัวแปรตาม (dependent variable)
ปัจจัยขวัญและกาลังใจในการทางาน
1) ด้านเงินเดือน
2) ด้านสวัสดิการ
3) ด้านผู้บังคับบัญชา 4) ด้านตาแหน่งงาน
5) ด้านสภาพแวดล้อม

ประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 8

ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดั บการศึ กษา
5) อายุในการปฏิบัติงาน
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเองและใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากพนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ซึ่งในแบบสอบถามประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 4
ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อายุในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประกอบด้วย
จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ขวัญและกาลังใจในที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จานวน 5 ด้าน
ดังนี้ ด้านเงินเดือน ด้านสวัสดิการ ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านตาแหน่งงาน และ
ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นคาตอบ แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Likert Scale) ซึ่งแต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกตามระดับความ
สาคัญ 5 ระดับ โดย กาหนดการให้ค่าระดับคะแนนคาตอบของแบบสอบถาม
ในแต่ละระดับดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540) ประกอบด้วย
จานวน 27 ข้อ
คะแนน 5 คะแนน หมายถึ ง มี ความสาคัญ ต่อ ประสิทธิ ภาพการ
ทางานมากที่สุด
คะแนน 4 คะแนน หมายถึ ง มี ความสาคัญ ต่อ ประสิทธิ ภาพการ
ทางานมาก
คะแนน 3 คะแนน หมายถึ ง มี ความสาคัญ ต่อ ประสิทธิ ภาพการ
ทางานปานกลาง

40

Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University

40

คะแนน 2 คะแนน หมายถึ ง มี ความสาคัญ ต่อ ประสิทธิ ภาพการ
ทางานน้อย
คะแนน 1 คะแนน หมายถึ ง มี ความสาคัญ ต่อ ประสิทธิ ภาพการ
ทางานน้อยที่สุด
ผู้วิจั ยได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็น ต่อปั จจัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ไว้ดังนี้
ค่ า เฉลี่ ย คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานมากที่สุด
ค่ า เฉลี่ ย คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานระดับปานกลาง
ค่ า เฉลี่ ย คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานระดับน้อย
ค่ า เฉลี่ ย คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานของของพนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ประกอบด้วย จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดาเนินการศึก ษาข้ อ มูลจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการทาวิจัยถึง ขวัญและกาลังใจในที่มี
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อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ก าหนดกรอบแนวคิ ด จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท าการศึ ก ษา โดยการ
วิเคราะห์แยกประเด็นที่ต้องการศึกษาและนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
3. กาหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามประเด็นความสาคัญของ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา
4. นาร่า งของแบบสอบถามนาเสนออาจารย์ที่ป รึกษาตรวจสอบ
และทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. นาแบบสอบถามขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะ
เพิ่มเติม
6. นาแบบสอบถามที่ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ ผู้เชี่ยวชาญ 5
ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากนั้นนามาปรึกษาคณะกรรมการผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงให้ชัดเจนก่อนนามาทดลองใช้
6.1 น าแบบสอบถามมาท าการประเมิ น เพื่ อ หาค่ า ความ
สอดคล้องภายในของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (content validity) โดยการ
ประเมินข้ อ คาถามว่า สอดคล้อ งกับ สิ่งที่ต้อ งการวัดเพีย งใดซึ่งใช้เกณฑ์ก าร
ประเมินความสอดคล้องกาหนดค่าตัวเลขดังนี้
ค่า +1 หมายถึง
สอดคล้อง
ค่า 0 หมายถึง
ไม่แน่ใจ
ค่า -1 หมายถึง
ไม่สอดคล้อง
6.2 ขอรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามา
ทาการคานวณหา IOC ของข้อคาถามในแต่ละข้อซึ่งจากการคานวณปรากฏว่า
ข้อคาถามในภาพรวม มีค่า IOC เท่ากับ 1
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7. นาแบบสอบถามที่ได้รับ การปรับ ปรุงแก้ ไขเสร็จ แล้ว นาไป
ทดสอบใช้กับประชากรที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 50 ชุด (try out) ซึ่งเก็บกลุ่มตัว อย่างจากพนักงานการประปาส่ว น
ภูมิภาค เขต 1 เพื่อนาไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการวิจัยทั้งฉบับ
เพื่อ ประเมินว่า เครื่อ งมือในการวิจัย แต่ละด้า นมีคุณภาพพอที่จ ะนาไปใช้ได้
หรือไม่ โดยใช้วิธีหาค่าความสัมพันธ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)
โดยวิธีการคานวณตามวิธีของ Cronbach ตามที่ Nunnally ได้เสนอแนะไว้ค่า
0.7 สาหรับงานวิจัย เชิงสารวจคานวณหาค่าอานาจจาแนกจากรายข้อ (ในตอนที่
3 และตอนที่ 4) (Nunnally, 1978 อ้างถึงใน ทองใบ สุดชารี, 2551) ค่าอัลฟาที่ได้
จะแสดงถึ งระดั บความคงที่ ซึ่ ง งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ
เท่ากับ .92
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ปรับแก้แล้ว เพื่อนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะบริหารธุรกิจและ
การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี เพื่ อ ขอหนั ง สื อ ขอความ
อนุ เ คราะห์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 8 ทั้ ง 21 แห่ ง
เพื่อขอความอนุเคราะห์ และความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
2. ดาเนินการรวบรวมข้ อ มู ลจากกลุ่มตัว อย่า ง จ านวน 228 คน
ผู้วิจัยดาเนินการเก็ บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากพนัก งานการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ทุก แห่ง และช่วยชี้แจงขอความร่วมมือ พนัก งาน
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การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 8 ในการตอบแบบสอบถาม แล้ ว ทาการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจนครบตามจานวนที่กาหนด
3. นาแบบสอบถามที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยว่าคาตอบมีความสมบูรณ์ทุกข้อทุกตอน
4. นาข้อมูลลงรหัส (coding) ในแบบสอบถามทุกฉบับตามคู่มือลง
รหัสที่ได้จัดไว้
5. คั ด ลอกรหั ส ลงในแบบฟอร์ ม การลงรหั ส (general coding
form)
6. น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ไว้ ไ ปประมวลผล โดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และคัดเลือก
เฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. นาแบบสอบถามที่ส มบู ร ณ์ และคั ดเลื อ กไว้มาดาเนิ นการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด ไว้
3. นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีทางสถิติวิเคราะห์
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คานวณ
ค่ า t-test ค านวณค่ า f-test และการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (multiple
regression)
4. นาค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ทาการเปรียบเทียบกับเกณฑ์
เพื่ อ ใช้ ใ นการแปลความหมายเป็ น รายข้ อ การแปลความหมายของ
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แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งในเกณฑ์เพื่อการประมาณค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.80 มีอายุระหว่าง
31 - 40 ปี ร้อยละ 37.30 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 49.60 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 66.70 อายุในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี ร้อยละ 43.40 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 28.50
ผลการวิจัยเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจที่มีอิ ทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 สรุปได้ดังนี้
โดยภาพรวม มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ในระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่า เฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ด้านเงินเดือน รองลงมาคือ ด้านตาแหน่งงาน ด้านสวัสดิการ ด้าน
บังคับบัญชา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ในการทานาย ขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่ว นภูมิภาคเขต 8 มี 4 ตัว
แปร เรีย งลาดับ ตามความสาคัญดังนี้ คือ ด้ า นสวัสดิก าร ด้านบั งคั บบัญชา
ด้านตาแหน่งงาน ด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนั ก งานการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 8 และสามารถร่ ว มกั น ท านาย
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ได้ร้อยละ
58.10 ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้
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1. ด้า นสวัส ดิก าร โดยรวม มีผลต่อ ประสิทธิภ าพการท างานใน
ระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้ อ เรีย งลาดับ จากมากไปหาน้อ ย ข้ อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เงินรายได้ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่ได้รับ ซึ่งประเมิน
ตามผลงานส่งผลให้ต้องทางานมากขึ้น รองลงมาคือ สวัสดิการและสิทธิการลา
(การลากิจ การลาป่วย การลาพักผ่อน การลาบวช การลาคลอดบุตร) ที่องค์กร
ก าหนดในแต่ ล ะปี เ พี ย งพอ สวั ส ดิ ก ารค่ า เบี้ ย เดิ น ทางที่ ไ ด้ รั บ เพี ย งพอต่ อ
ค่าใช้จ่ายจริง สวัสดิการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เมื่อเปรียบเทียบ
กับหน่วยงานอื่นมีความยุติธรรม สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร
ที่ได้รับทาให้รู้สึกว่าได้รับสิทธิพิเศษกว่าบุคคลที่ทางานในองค์กรอื่น ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คื อ มีค่าตอบแทนในการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ และ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ด้า นบั ง คั บ บั ญ ชา โดยรวมมี ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ข้ อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รองลงมา
คือ ผู้บังคับบัญชาแนะแนวทาง หรือคอยให้คาปรึกษาอันเป็นประโยชน์ในการ
ทางานอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาให้กาลังใจและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ทางานอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชารู้จักแยกแยะ ไม่นาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่อง
งาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถและ
พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ด้านตาแหน่งงาน โดยรวม มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ข้ อที่มี
ค่า เฉลี่ย สู งที่สุด คือ งานในต าแหน่ง มีป ริม าณงานที่เ หมาะสมและงานใน
ตาแหน่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ รองลงมาคือ งานในตาแหน่งที่ทาอยู่
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ส่งผลให้มีความก้าวหน้ าในการทางาน งานในตาแหน่งตรงตามความถนัดและ
ความสามารถ ความก้าวหน้าของตาแหน่งงานในสายงานมีความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ งานในตาแหน่งเป็นงานที่ต้องใช้
ความคิดริเริ่ม
4. ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ข้ อที่มี
ค่า เฉลี่ย สูง ที่สุด คื อ สภาพการปฏิบั ติงานมี ความปลอดภัย เหมาะแก่ก าร
ทางาน และหน่ว ยงานของท่า นมีก ารนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัย สนับ สนุนการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองลงมาคือ ในหน่วยงานไม่มีปัญหาการแบ่ง
พรรคแบ่งพวกผู้ร่วมงานมีความรักใคร่ สามัคคี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางานมีเพียงพอเหมาะสม
เปรีย บเทีย บขวัญ และก าลั งใจที่ มีอิ ทธิ พ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการ
ทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ผลการเปรียบเทียบขวัญ และกาลังใจที่มีอิทธิ พลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนั ก งานการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 8 จ าแนกตาม เพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุในการปฏิบัติงาน อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. จ าแนกตามเพศ พบว่ า พนัก งานการประปาที่ มี เพศต่า งกั น
มีความคิดเห็นต่อปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ในภาพรวมและด้านสวัสดิการ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. จ าแนกตามอายุ พบว่ า พนั ก งานการประปาที่มี อ ายุ ต่า งกั น
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
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เขต 8 พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ด้า นสวัสดิก าร ด้านบังคับบั ญชา
ด้า นตาแหน่งงาน แตกต่ า งอย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .01 ส่ว นด้า น
สภาพแวดล้อม แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จาแนกตามสถานภาพ พบว่า พนักงานการประปาที่มีสถานภาพ
ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อขวัญและกาลังใจที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิ ภาพการ
ทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 พบว่า ทั้งในภาพรวมและ
รายด้ า น ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นบั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นต าแหน่ ง งาน และด้ า น
สภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. จ าแนกตามระดับ การศึก ษา พบว่ า พนั ก งานการประปาที่ มี
ระดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของ
พนักงานการประปาส่วนภู มิภาคเขต 8 พบว่า พบว่า ทั้งในภาพรวมและราย
ด้ า น ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นบั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นต า แหน่ ง งาน และด้ า น
สภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. จาแนกตามอายุในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานการประปาที่
มีอายุในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ด้าน
สวั ส ดิ ก าร ด้ า นบั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นต าแหน่ ง งาน และด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
ไม่แตกต่างกัน
6. จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานการประปาที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนัก งานการประปาส่ว นภู มิภ าคเขต 8 พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้า น
ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นบั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นต าแหน่ ง งาน ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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เสนอแนวทางเกี่ยวกับการสร้างขวัญและก าลังใจที่มีอิ ทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่ว นภูมิภาค เขต 8 เพื่อให้
พนักงานมีขวัญและกาลังใจต่อการทางานมากขึ้น
ข้ อ เสนอแนะแนวทางการสร้า งขวัญและก าลังใจที่ มีอิ ทธิพ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่ว นภูมิภาค เขต 8 เพื่อให้
พนักงานมีขวัญและกาลังใจต่อการทางานมากขึ้น ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดใน
การประเมินเพื่อเพิ่มเงินเดือนที่ชัดเจน มีการประเมินผลการทางานที่ยุติธรรม
การคัดเลือกพนักงานดีเ ด่นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี การส่งเสริมให้พนักงานได้รับ
การฝึกอบรมเป็นประจา การเพิ่มสวัสดิการให้เหมาะสม เช่น สวัสดิการค่าเช่า
บ้าน เป็นต้นและการมอบหมายงานตามลาดับขั้นการทางาน ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย ครั้ง นี้มี ป ระเด็น ที่น่า สนใจที่เ กี่ย วกับ ขวัญ และ
กาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 8 ซึ่งควรแก่การนามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนั ก งานการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 8 มี 4 ตั ว แปร เรี ย งล าดั บ ตาม
ความส าคั ญ ดั ง นี้ คื อ ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นบั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นต าแหน่ ง งาน
ด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และสามารถร่วมกันทานายประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ได้ร้อยละ 58.10 ซึ่งสามารถสรุป
เป็นรายด้านได้ดังนี้
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1.1 ด้านสวัสดิการ โดยรวม มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ เงินรายได้ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่ได้รับ ซึ่งประเมินตามผลงาน
ส่งผลให้ต้องทางานมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า เงินรายได้ค่าตอบแทนพิเศษ
(โบนัส) เป็นเงินที่ได้เพิ่มจากเงินเดือน เป็นเงินที่ได้เพิ่มจากการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ หน่ ว ยงานอื่ น มี ค วามยุ ติ ธรรม สวั สดิ การ
ด้านรักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตรที่ได้รับทาให้รู้สึกว่าได้รับสิทธิพิเศษกว่าบุคคลที่
ทางานในองค์กรอื่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ เพ็ ญพิ ช ชา ล้ว นดี และ
เยาวลัก ษณ์ อ่าราไพ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้ ว (องค์การมหาชน)
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิ ชาชีพ โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว (องค์ก ารมหาชน) ผลการวิจั ยพบว่า
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีระดับแรงจูงใจด้านสวัสดิการอยู่ในระดับ
มาก
1.2 ด้ านผู้ บั งคั บบั ญชา โดยรวมมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพการท างาน
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา บริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ค วามยุ ติ ธ รรม
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กั บงานวิ จั ยของ ณั ฐชานั นท์ พิ สุ ทธิ โยธิ น และอรพิ ณ สั นติ ธี รากุ ล (2558)
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษั ทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์ของการวิจั ยวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจู งใจใน
การทางานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด ผลการวิจัย
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พบว่า แรงจูงใจต่อปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด ด้านผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก
1.3 ด้านตาแหน่งงาน โดยรวม มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ งานในตาแหน่ง มีปริมาณงานที่เหมาะสมและงานในตาแหน่งเป็นงานที่
ท้าทายความสามารถ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่ได้ทางานในปริมาณที่
เหมาะสมและเป็ นงานตามตาแหน่ งงานที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาย่อมทาให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐชานันท์ พิสุทธิโยธิน และอรพิณ สันติธีรากุล (2558)
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษั ทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จากัด มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด ผลการวิจั ย
พบว่า แรงจูงใจต่อปัจจัยจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จากัด ด้านตาแหน่งงานอยู่ในระดับมาก
1.4 ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวม มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่ สุ ด คื อ สภาพการปฏิบั ติ งานมี ความปลอดภั ยเหมาะแก่ การท างาน และ
หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานที่ทางานเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการทางาน
จะต้องมีสถานที่ทางานที่ปลอดภัย สะอาด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพ็ญพิชชา ล้วนดี และเยาวลักษณ์ อ่ าราไพ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและ
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของพยาบาลวิ ชาชี พโรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว
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(องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผลการวิจัย
พบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีระดับแรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมอยู่
ในระดับมาก
2. เปรียบเทียบความคิดเห็ นของพนักงานประปาเกี่ ยวกับขวัญและ
กาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 8 จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุในการปฏิบั ติงาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
2.1 จาแนกตามเพศ พบว่า พนักงานการประปาที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคเขต 8 ในภาพรวมและด้านสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นเช่นนี้เพราะว่า พนักงานที่มีเพศต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพการท างานที่ ต่ า งกั น เพศหญิ งจะเป็ นเพศที่ มี ความ
ละเอี ยดอ่ อน รอบคอบ ต่ อการท างาน มากกว่ าเพศชาย ให้ ความส าคั ญต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัลลภ รัตน
อุดม และพิพัฒน์ ไทยอารี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกร
ฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัด
กรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก ผลการวิจัยพบว่า นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรม
ฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยค้าจุนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
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2.2 จาแนกตามอายุ พบว่า พนักงานการประปาที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็ นต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ด้านสวัสดิการ ด้านบั งคับบัญชา ด้านตาแหน่ งงาน
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านสภาพแวดล้อม แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า พนักงานที่มี
อายุ ต่างกัน ให้ความสาคัญต่อขวัญและกาลังใจในการทางานต่างกัน ซึ่งกลุ่มที่มี
อายุน้อยที่สุดจะให้ความสาคัญต่อขวัญและกาลังใจในการทางานมากกว่ากลุ่มที่มี
อายุมากกว่า อาจเนื่องจากกลุ่มที่มีอายุน้อยมีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า
และต้องการขวัญและกาลังใจการทางานมากกว่า เนื่องจากอาจจะเกี่ยวเนื่องกับ
ต าแหน่ งงาน และเงิ นเดื อนที่ น้ อยกว่ า จึ งต้ องการขวั ญและก าลั งใจมากกว่ า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา ตันเปาว์ , น้าทิพย์ จั นนา และอนันตโชค
รัตนการุณย์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กรณีศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานบริษัท ดีไลน์ คอน
สตรัคชั่น จากัด ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจพนักงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานบริษัท
ดีไลน์ คอนสตรั คชั่ น จ ากั ด ที่ มี อายุ ต่ างกั นมี ความคิ ดเห็ นต่ อแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2.3 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า พนักงานการประปาที่มีสถานภาพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนั กงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ด้ านสวั สดิ การ ด้ านบั งคั บบั ญชา ด้ านต าแหน่ งงาน และด้ านสภาพแวดล้ อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่ า
สถานภาพต่ างกั น มี ความเป็ นอยู่ ที่ ต่ างกั น ผู้ ที่ มี สถานภาพโสด อาจมี เวลา
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ในการทางานมากกว่า คนที่มีสถานภาพสมรส ต้องรับผิดชอบครอบครัวมากกว่า
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาภรณ์ บุตรน้าเพ็ชร, ดวงตา สราญรมย์ และเจษฎา
ความคุ้นเคย (2556) ได้ ศึกษาเรื่อง แรงจู งใจในการทางานของพนักงานบริษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด สานักงานใหญ่ และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด สานักงานใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด สานักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจ
ในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2.4 จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า พนักงานการประปาที่มีระดับ
การศึกษาต่ างกัน มีความคิดเห็ นต่อประสิทธิ ภาพการท างานของพนักงานการ
ประปาส่ วนภู มิ ภาคเขต 8 พบว่ า ทั้ งในภาพรวมและรายด้ าน ด้ านสวั สดิ การ
ด้านบังคับบัญชา ด้านตาแหน่งงาน และด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า ระดับการศึกษาที่
ต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการทางาน ที่ต่างกัน โดย กลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
ให้ความสาคัญต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน มากกว่า กลุ่มที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี เนื่องจากกลุ่มที่มีการศึกษาสูงคาดหวังต่อประสิ ทธิภาพการ
ทางานมากกว่า เพราะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าด้วยอาจเพราะตาแหน่งที่สูงกว่า
จึงมีความคิดเห็นต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา ตันเปาว์, น้าทิพย์
จันนา และอนันตโชค รัตนการุณย์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กรณีศึกษาแรงจูงใจที่
มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท ดี ไ ลน์ คอนสตรั ค ชั่ น จ ากั ด
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อ
การปฏิบั ติงานบริ ษั ท ดี ไลน์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด ผลการวิจั ยพบว่า แรงจู งใจ
พนักงานที่มีผลต่อการปฏิบั ติงานบริษั ท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด ที่มีระดับ
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การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ
2.5 จาแนกตามอายุในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานการประปาที่มี
อายุ ในการปฏิบั ติ งานต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่ อประสิ ทธิ ภาพการท างานของ
พนั กงานการประปาส่ วนภู มิ ภาคเขต 8 พบว่ า ทั้ งในภาพรวมและรายด้ า น
ด้ านสวั สดิ การ ด้ านบั งคั บบั ญชา ด้ านต าแหน่ งงาน และด้ านสภาพแวดล้ อม
ไม่แตกต่างกั น ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานที่มีอายุในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน แต่มีความต้องการขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งมีความ
คิดเห็ นที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจั ยของ กัลยา ยศค าลือ (2553)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่อยู่อาศัย จานวน
สมาชิกในความรับผิดชอบ เวลาในการปฏิบัติต่อวัน และจานวนวันที่ปฏิบัติงานต่อ
สัปดาห์มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.6 จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า พนักงานการประปาที่มี
รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อนต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ นต่ อประสิ ทธิ ภาพการท างานของ
พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 พบว่า ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ด้าน
สวัสดิการ ด้านบังคับบัญชา ด้านตาแหน่งงาน ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า รายได้ที่มากน้อย
ต่างกันย่อมส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการทางานที่แตกต่างกันด้วย ผู้ที่มีรายได้
น้ อยให้ ความส าคั ญต่ อประสิ ทธิ ภาพการท างานน้ อยกว่ าผู้ ที่ มี รายได้ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัลลภ รัตนอุดม และพิพัฒน์ ไทยอารี (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก
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ของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ กษาและปั จจั ยที่ มี ผลต่ อแรงจู งใจในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการของ
กองทั พบกของนายทหารสั ญญาบั ตรในสั งกั ดกรมฝ่ ายเสนาธิ การกองทั พบก
ผลการวิจัยพบว่า นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกที่มี
ได้รายต่างกันมีปัจจัยค้าจุนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการสร้างขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 เพื่อให้
พนักงานมีขวัญและกาลังใจต่อการทางานมากขึ้น
ข้ อ เสนอแนะแนวทางการสร้ า งขวั ญและก าลั งใจที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการท างานของพนั กงานการประปาส่ วนภู มิ ภาค เขต 8 เพื่ อให้
พนักงานมีขวัญและกาลังใจต่อการทางานมากขึ้น ควรมีการกาหนดตัวชี้วัดในการ
ประเมินเพื่อเพิ่มเงิ นเดือนที่ ชัดเจน มีการประเมินผลการท างานที่ยุติธรรมการ
คัดเลื อกพนักงานดีเด่นเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดี การส่งเสริมให้ พนั กงานได้รั บการ
ฝึกอบรมเป็นประจ า การเพิ่มสวัสดิการให้ เหมาะสม เช่น สวัสดิการค่าเช่าบ้ าน
เป็นต้น และการมอบหมายงานตามลาดับขั้นการทางาน ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การประเมินพนักงานเพื่อกาหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือน จาเป็นจะต้องมีการกาหนด
ตัวชี้ วัดเพื่อการประเมิ นที่ มีความยุติธรรม การที่ให้ พนั กงานได้มีส่ วนร่วมเป็ น
เจ้าขององค์กรร่วมกัน ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น มีความพึงพอใจ
มากขึ้น การที่มีค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการดารงชีพย่อมทาให้พนักงานมีความสุข
กับการทางานส่งผลให้ การทางานด้วยความเต็มใจและปฏิบัติงานได้เต็มความรู้
ความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้
จากผลการวิจัยนี้ ขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผู้วิ จั ย มีข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒนาการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงาน ดังนี้
1. เสนอแนะเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของพนั ก งานการประปาส่ ว นภู มิภ าคเขต 8 การวิเ คราะห์ ก าร
ถดถอยพหุคูณ ปรากฏว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรตามอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 คื อ ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นบั ง คั บ บั ญ ชา
ด้านตาแหน่งงาน และด้านสภาพแวดล้อม ดังนี้
1.1 ด้า นสวัส ดิ ก าร มี ข้ อ ค าถามที่ มี ผลต่ อ ขวั ญ และก าลัง ใจที่ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
คือ เงินรายได้ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ที่ได้รับ ซึ่งประเมินตามผลงานส่งผล
ให้ ต้อ งท างานมากขึ้ น ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะว่ า เงิน รายได้ค่ า ตอบแทนพิเ ศษ
(โบนัส) เป็นเงินที่ได้เพิ่มจากเงินเดือน เป็นเงินที่ได้เพิ่มจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เช่น เมื่อปฏิบัติงานดี ย่อมส่งผลต่อการได้ผลประโยชน์ ตอบแทน
พิเศษเพิ่มตาม รองลงมาคือ สวัสดิการและสิทธิการลา (การลากิจ การลาป่วย
การลาพักผ่อน การลาบวช การลาคลอดบุตร) ดังนั้น ควรมีการกาหนดเงิน
รายได้ค่าตอบแทนพิเศษ ให้เหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละตาแหน่ง ควรมี
การก าหนดค่ า ตอบแทนให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตาแหน่ง มีการกาหนดวันหยุดพักผ่อนของ
พนักงานให้เหมาะสม เป็นต้น
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1.2 ด้านบังคับบัญชา มีข้ อคาถามที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
คื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ า ล รองลงมาคื อ
ผู้บั งคับบั ญ ชาแนะแนวทาง หรือคอยให้คาปรึก ษาอั นเป็ นประโยชน์ในการ
ทางานอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาให้กาลังใจและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ทางานอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชารู้จักแยกแยะ ไม่นาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่อง
งาน ดั ง นั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะต้ อ งบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ให้
คาปรึกษาแนะแนวทาง และคอยให้คาปรึกษา พนักงานอยู่เสมอ เมื่อพนักงาน
ปรึกษาจะต้องให้คาปรึกษาให้ได้ คอยแก้ปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องไม่
นาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานเด็ดขาด เป็นต้น
1.3 ด้านตาแหน่งงาน มีข้อคาถามที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
คือ งานในตาแหน่ง มีปริมาณงานที่เหมาะสมและงานในตาแหน่งเป็นงานที่ท้า
ทายความสามารถ รองลงมาคื อ งานในต าแหน่ ง ที่ ท าอยู่ ส่ ง ผลให้ มี
ความก้ า วหน้ า ในการท างาน งานในต าแหน่ ง ตรงตามความถนั ด และ
ความสามารถ ดั ง นั้ น ควรมี ก ารมอบหมายงานให้ ต รงกั บ ต าแหน่ ง งาน
มีประมาณที่เพียงพอ มีการส่งเสริมพนักงานให้ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชาควรให้การสนับสนุน
ในการปฏิบัติงาน เช่น ให้คาปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหา เป็นต้น
1.4 ด้านสภาพแวดล้อม มีข้อคาถามที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8
คือ สภาพการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย เหมาะแก่การทางาน และหน่วยงาน
มีก ารนาเทคโนโลยีที่ทัน สมัย สนับ สนุ นการทางานให้ มีป ระสิ ทธิภ าพสูงขึ้ น
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ดังนั้น ควรมีการจัดสานักงานให้มีความปลอดภัย เหมาะแก่การทางาน มีการ
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทางาน มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ
ต่อการทางาน ควรมีการจัดภูมิทัศน์ที่เหมาะสมในการทางาน ควรมีการจัดหา
น้าดื่ม กาแฟ ในการให้สวัสดิการสาหรับพนักงานและลูกค้า ควรมีเพิ่มระบบ
การรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับพนักงาน เป็นต้น
2. เสนอแนะจากการเปรี ย บเทีย บความแตกต่ า งของขวัญ และ
กาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วน
ภู มิ ภ าคเขต 8 ได้ แ ก่ ด้ า นเงิ น เดื อ น ด้ า นสวั ส ดิ ก าร ด้ า นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ด้านตาแหน่งงานและด้านสภาพแวดล้อม จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อายุในการปฏิบัติงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจัย
ผู้วิจัยค้นพบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน พิจารณาขวัญและและกาลังใจที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต
8 แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย กลุ่มที่มีอายุต่ากว่า 30
ปีกลุ่มที่มีสถานภาพโสด กลุ่มที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท กลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ต่างเห็นว่ า ด้านสวัสดิการ ด้านบังคับบัญชา
ด้านตาแหน่งงาน ด้านสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความ
คิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ ดังนั้น ควรเพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับผลประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษให้กับพนั กงานที่มีผลงานดีเด่น ควรมีการมอบหมายงาน
ตามขั้นการบังคับบัญชา เพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้
และควรมี ก ารจั ดสภาพแวดล้ อ มให้ มีความพร้อ มในการปฏิ บั ติงาน มี วัสดุ
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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3. เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ควรมีการ
เลื่อ นค่า ตอบแทนให้ เหมาะสมกับ ตาแหน่งงาน พนัก งานควรมีส่ว นร่ว มใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ควรมีการจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ ควรมีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้าง เพื่อเป็นการสร้างความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน ก่อให้เกิดการสานึกรักองค์กรส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยนี้ ขวัญและกาลังใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 มีข้อเสนอแนะสาหรับการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการท างานของพนั ก งานการประปาส่ ว น
ภูมิภาค เขต 8 ที่มีต่อองค์กร
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานประปา
ส่วนภูมิภาพ เขต 8 ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน
3. ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ง า น วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ส า เ ร็ จ ไ ด้ ด้ ว ย ดี ด้ ว ย ค ว า ม ก รุ ณ า จ า ก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ ยกนิฏ ฐ์ โชติวนิช และอาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ
ที่ได้ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนา เอาใจใส่ให้ แง่คิดต่าง ๆ ตลอดจนแก้ไข
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ข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้กาลังใจเป็นอย่างดียิ่งตลอดมาจนสาเร็จได้ด้วยความ
สมบูรณ์ ผู้วิจั ยรู้สึก ซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างสูง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณพนักงานการประปาส่ว นภูมิภ าคเขต 8 ทุก ท่า น
ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นอย่างดี ขอขอบพระคุณบิดา
มารดาซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของผู้วิจัย พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่คอย
เป็นกาลังใจ
คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชา
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่านที่ทาให้ผู้วิจัย
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทาหน้าที่ในการทางานต่อไป
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ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด
Organizational Commitment of the Employees at
Millennium Auto Company Limited
สุกัญญา สุธรรมวงศ์1 จตุรงค์ ศรีวงค์วรรณะ2
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เป็ น แบบผสมผสาน ( mixed method
research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
1) ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด
และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิลเลน
เนียม ออโต้ จากัด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ พนักงานของ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด จานวน 60 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด
จานวน 55 คน มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จานวน 21 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .88 และมีการเก็บรวบรวม
1 นัก ศึก ษาปริ ญาโท

หลัก สูตรบริห ารธุร กิจ มหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารทรั พยากรมนุษย์ คณะบริหารธุร กิ จ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ประจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี jaturong.s@ubru.ac.th
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ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 6 ข้อ สาหรับผู้บริหาร 5 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และค่า ความถี่และร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และ ส่ว น
เบี่ยงเบน (t-test) และ ค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการวิเคราะห์ เกี่ย วกับ ความผูกพันต่อองค์ก ารของพนักงานบริษั ท
มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากและรายด้าน มีด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์การพนักงานมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์การ
ด้านความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การและด้านความคาดหวังที่จะ
ได้รับการตอบสนองจากองค์การพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวม
และรายด้านพบว่า โดยเฉลี่ยมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
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Abstract
This research study is a mixed Include quantitative research
and qualtitative research. The purposes of this research were 1) to
study the organizational commitment of the employees at
Millennium Auto Company Limited, and 2) to compare the
organizational commitment of the employees at Millennium Auto
Company Limited by personal factors. The population in this study
were 60 employees of Millennium Auto Company Limited. The
sample used in this study were 55 employees of Millennium Auto
Company Limited. In this research included scale questionnaire the
median estimate of 5 levels 21 items. The whole issue of
confidence were .88 and 6 items of the interview for 5 executives.
The statistics used to analyze the data and calculate the frequency
of the information about the affiliation of the respondents, average,
and standard deviation. Separate item all personal factor by
statistical tests (t-test) and F (F-test) with a one-way analysis of
variance (One Way ANOVA).
The research findings were as follows:
1 . Analysis on the organizational commitment of the
employees at Millennium Auto Company Limited, all 4 aspects, the
overall opinion on many levels and aspects. The willingness to
organizations dedicated to employee opinions on the highest level.
The sentiment strongly against the organization wishes to become
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a member of the organization and its expectation to receive a
response from the Agency employee opinions was high.
2 . Comparison reviews organizational commitment of the
employees at Millennium Auto Company Limited by personal
factors. The overall and income found on average, there were
different opinions.
Keywords: Organizational Commitment of the Employees
บทนา
ความสาเร็จขององค์การโดยส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากร และการดาเนิน
ในองค์ ก ารจ าเป็ น อย่า งยิ่ง ที่ ต้ อ งอาศัย บุ คลากร เข้ า มาช่ว ยกัน ปฏิ บั ติ ง าน
โดยบุ คลากรถื อ ได้ว่ า เป็ นปั จ จั ย สาคัญที่ สุด กาญจนา ทรรพนั นท์ (2547)
องค์ก ารที่มีบุ คลากรมีความรู้ ความสามารถจะช่ว ยส่งเสริมให้ อ งค์ก ารนั้ น
ดาเนินกิจการและขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายได้
ปัจจุบั นในโลกธุรกิจนั้นมีการแข่งขั นกันอย่างสูง การเปลี่ยนงานของ
บุคลากรนั้นจะส่งผลต่อเสถียรภาพในการบริห ารจัดการองค์การ เช่น เกิดการ
สู ญ เสี ย เวลาในการพั ฒ นาบุ ค ลากร สู ญ เสี ย แรงงานที่ มี ศั ก ยภาพ สู ญ เสี ย
งบประมาณไปกับ การสรรหาและคัดเลือ กหรือแม้กระทั่งที่ องค์ความรู้แ ละ
ทั ก ษะความช านาญในสายงานที่ ติ ด ตั ว บุ ค ลากรออกไปด้ ว ย องค์ ก ารจึ ง
จาเป็นต้องรักษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสอดคล้องกับแนวคิดของ วารุณี
คาแก้ว (2550) ที่ได้กล่าวว่า แต่ ละองค์การได้พิสูจน์แล้วว่า ทรัพยากรบุคคล
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์การ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลมีส่วน

Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University

67
67

สาคัญ ทาให้ อ งค์ ก ารบรรลุผลตามเป้ า หมายที่ ต้อ งการ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ซึ่งถ้าสามารถเสริมสร้างให้เกิดขึ้นได้แล้ว
จะส่งผลให้บุคลากรมีความรักในองค์การ เกิดความกระตือรือร้น เต็มใจที่จะ
ทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
ความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง เป็นปัจจัย
สาคัญ ที่ช่ว ยให้ อ งค์ ก ารมีประสิทธิภาพและอยู่รอดซึ่ง นภาเพ็ญ โหมาศวิน
(2533) ได้อธิบายว่า ความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้คาดคะเนอัตราเข้าออก
งานได้ดีกว่าความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ เป็นแรงผลักดันให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การสามารถทางานได้ดียิ่งขึ้น ความผูกพันต่อองค์การจะ
เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างความต้องการของบุคคลกับเป้าหมายขององค์การ
ความผูกพันต่อองค์การมีส่วนเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
ขององค์การ แต่ในทางตรงข้ามบุคลากรที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การจะแสดง
พฤติกรรมบางอย่างที่บ่ันทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ เช่น
การไม่ใส่ใจงานที่ปฏิบัติ การขาดงาน การมาทางานสายและการลาออก ดังนั้น
จึ งเป็ นหน้า ที่ข ององค์ก าร ผู้บ ริห ารระดับ สูงขององค์ก าร ที่จ ะต้อ งจั ดการ
บริหารองค์การให้เอื้อต่อการดูแลและรักษาบุคลากรที่พึงประสงค์ให้คงอยู่กับ
องค์การต่อไปให้นานที่สุด ในทางตรงข้ามความผูกพันต่อองค์การที่ดีหากได้รับ
การตอบสนองจากองค์การ บุ คคลที่มีความผูก พันต่อ องค์ก ารสูงจะมีความ
พยายามอย่างมากในการทางาน มีความทุ่มเทในการทางาน มีความเชื่อมั่น
อย่างแรงกล้าต่อองค์การ ความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ
ในส่ ว นของ บริ ษั ท มิ ล เลนเนี ย ม ออโต้ จ ากั ด สาขาอุ บ ลราชธานี
เป็นองค์การที่ที่ ดาเนินธุรกิจนาเข้าและจัดจาหน่ายรถยนต์ เป็นโชว์รูมและ
ศูนย์บริการมาตรฐานที่ทันสมัย และครบวงจรประสบปั ญหาด้านทรัพยากร
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บุคคลอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีพนักงานลาออกน้อยกว่าพนักงานเข้า ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554-2556 โดยในปี พ.ศ. 2554 รับพนักงานใหม่ 30 คน ในขณะที่มี
จานวนพนักงานที่ลาออก 17 คน หรือประมาณร้อยละ 56.66 ในปี พ.ศ. 2555
รับพนักงานใหม่ 22 คน ในขณะที่มีจ านวนพนักงานที่ลาออก 14 คน หรือ
ประมาณร้อยละ 63.33 ในปี พ.ศ.2556 รับพนักงานใหม่ 35 คน ในขณะที่มี
จานวนพนักงานที่ลาออก 23 คน หรือประมาณร้อยละ 65.71 ทาให้บริษัท
ประสบปัญหาการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะ ความรู้และความชานาญ ทา
ให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาและพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน
ใหม่ เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวลดลง บริษัทจึงต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้
พนักงานเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด โดยผลจากการวิจัย
นี้จะนาเสนอให้กับผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารทรัพยากร
มนุษ ย์แ ละก าหนดกลยุทธ์ ในการเสริ มสร้ า งความผูก พันของพนัก งานของ
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิลเลน
เนียม ออโต้ จากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิลเลน
เนียม ออโต้ จากัด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งา น
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด จานวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ พนั ก งาน บริ ษั ท มิ ล เลนเนี ย ม ออโต้ จ ากัด จ านวน 60 คน
โดยแบ่งเป็นเก็บข้อ มูลเชิงปริมาณ จานวน 55 คน และเชิงคุณภาพ จานวน
5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้
6. ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์การ
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์การ
3. ความปรารถนาทีจ่ ะเป็นสมาชิกของ
องค์การ
4. ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง
จากองค์การ
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ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
ตั ว แ ป รต้ น ( independent variable) ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว น บุ คค ล
ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
ตัว แปรตาม (dependent variable) ได้แ ก่ ความผู ก พัน ต่อ องค์ ก าร
ของพนักงาน บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด ประกอบด้วย
1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์การ
2. ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์การ
3. ความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ
4. ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ
สมมติฐานการวิจัย
พนักงาน บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้ และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ อนุ ญ า ตแจกแบบสอบถามบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึงผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด
เพื่อ ขอความร่ว มมือ จากพนัก งานสาขาในสั งกัด ในการตอบแบบสอบถาม
นาหนัง สือ ขออนุญ าตพร้อ มแบบสอบถามไปแจกจนครบ 55 ชุด รวบรวม
แบบสอบถามกลับ คืนตรวจสอบความถู ก ต้อ งจนได้ข้ อมูลครบถ้ ว น และนา
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ข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไปและผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารด้วยตนเอง
จัดบันทึกการสัมภาษณ์และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามเกี่ย วกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษั ท มิลเลน
เนียม ออโต้ จากัด โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มูลทั่ ว ไปเกี่ย วกับ พนัก งาน ประกอบด้ว ย
เพศ อายุ ต าแหน่ ง งาน เงิ น เดื อ น ระดั บ การศึ ก ษา และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางาน ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทางาน 4 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าต่อองค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์การ ด้านความปรารถนาที่
จะเป็นสมาชิกขององค์การและด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจาก
องค์การ
มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแนวคิด
ของ ลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ สมนึก ภัทธิยธนี (2549) ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
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เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย
ระดับความผูกพันต่อองค์กร
4.21-5.00
มากที่สุด
3.41-4.20
มาก
2.61-3.40
ปานกลาง
1.81-2.60
น้อย
1.00-1.80
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม (questionnaire)
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทาแบบสอบถามโดยให้เนื้อหามี ความสอดคล้อง ครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อนาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไข จานวน 3 ท่าน
1.3 นาแบบสอบถามที่ป รับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุกับคาถามในแต่ละข้อโดยการหา IOC
(Item Objective Cogruence) ตามวิธีของ โรวิเนลลี และ แฮมเบิลตัน (สมนึก
ภัทธิยธนี, 2549) เพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น วิเคราะห์คะแนนที่ได้
โดยพิจารณาค่าดัชนี ตั้งแต่ .60–1.00 ทุกข้อมาเป็นแบบสอบถาม
1.4 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ พ นั ก งานไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
พนักงาน บริษั ท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จากัด จานวน 30 ชุด แล้ว
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
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แอลฟ่ า (alpha coefficient) ของ Cronbach ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .88
1.5 จัดทาแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์นาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
2.2 นาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม
2.3 พัฒนา ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตามคาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
2.4 นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงเรียบร้อยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้อง สอดคล้องกับขอบเขตของการวิจัย
2.5 นาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่สมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ อนุ ญ าตแจกแบบสอบถามบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึงผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด
เพื่อขอความร่วมมือจากพนักงานสาขาในสังกัดในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตพร้ อ มแบบสอบถามไปแจกจนครบ
55 ชุด
3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความถูกต้องจนได้
ข้อมูลครบถ้วนร้อยละ 100 และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป
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4. ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารด้วยตนเอง จัดบันทึกการสัมภาษณ์
และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คานวณหาค่า ความถี่และร้อยละของ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพผู้ ต อบแบบสอบถาม หาค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเกี่ยวกับ ความผูก พัน แยกเป็นรายข้อ รายด้า นและรวมทุก ด้า น
เปรียบเทียบความผูกพัน จาแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคลโดยการทดสอบค่าสถิติ
t-test และ F-test
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท
มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด ทั้ง 4 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนรายด้าน ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อองค์การพนักงานมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ต่อองค์การ
ด้านความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การและด้านความคาดหวังที่จะ
ได้ รับ การตอบสนองจากองค์ ก ารพนั ก งานมี ค วามคิด เห็ น อยู่ใ นระดั บ มาก
ตามลาดับ
2. เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร
ของพนักงาน บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท มิลเลน
เนียม ออโต้ จากัด มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท
มิลเลนเนียม ออโต้ จากัด พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และรายด้านมีดังนี้
1.1 ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อองค์การพนักงานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงาน มีความภาคภูมิใจในการเป็น
บุคลากรของบริษัทแห่งนี้ รู้สึกมีความมั่นคงและชื่นชม รวมทั้งมีความพึงพอใจ
ต่อสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร ไทยกรณ์ (2554) ได้ศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีความผูกพันอยู่ 2 ระดับ โดยมีความผูกพันระดับมากใน
ด้านความปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ และด้านการยอมรับ
เป้ า หมายขององค์ ก าร ส่ ว นมี ค วามผู ก พั น ระดั บ ปานกลางคื อ ด้ า นความ
พยายามทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ
1.2 ด้า นความปรารถนาที่ จ ะเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารเพื่ อ องค์ ก าร
พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานเต็มใจอุทิศ
แรงกาย แรงใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ความพยายาม ไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายของ
บริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธินี เดชะตา (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท
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ปูนซีเมนต์ไ ทย จ ากัด (มหาชน) ได้เก็บ รวบรวมข้ อ มูลโดยใช้แ บบสอบถาม
พนัก งานหน่ว ยงานส่ว นกลางของบริ ษั ทฯ พบว่า คุ ณภาพชี วิตการทางาน
โดยรวมของพนักงานหน่วยงานกลางของบริษัทฯ อยู่ในและความผูกพันที่มีต่อ
องค์การของพนักงานระดับจัดการแตกต่างจากพนักงานระดับบังคับบัญชา
พนักงานระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ ระดับความผูกพันที่มีต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทฯ โดยรวมและระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในแต่ละด้านก็
อยู่สูงด้วย
1.3 ด้านความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การพนักงานมีความ
คิดเห็ นอยู่ในระดั บ มาก ทั้ งนี้อ าจเป็ นเพราะพนั ก งานมีค วามต้อ งการที่จ ะ
ปฏิบัติงานในฐานะของพนักงานของบริษัทแห่งนี้ มีความแน่วแน่โดยไม่คิดจะ
ลาออก มีความตั้งใจ ไม่โ ยกย้า ยหรือเปลี่ย นแปลงงานเพื่อ ทางานให้ บ รรลุ
เป้าหมายของบริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิวดี ไต่วัลย์ (2551) ได้ศึกษา
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) กลุ่ม
แผนงานเชียงใหม่พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคาร
กรุ งเทพ จ ากั ด (มหาชน) กลุ่ มแผนงานเชีย งใหม่ อยู่ใ นระดั บ ผู ก พั น โดย
พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การใน
ด้านองค์การในระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือด้านภาวะผู้ นา ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านงานตามลาดับ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้า นภาวะผู้นา และด้ า นองค์ ก าร ส่ ว นปั จ จั ย ส่ว นบุ คคลที่มี อิ ทธิพ ลอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติต่อระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม ได้แก่ ระดับ
ต าแหน่ ง ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า น เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงาน และอันตราเงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์การ
1.4 ด้ า นความคาดหวั ง ที่ จ ะได้ รั บ การตอบสนองจากองค์ ก าร
พนัก งานมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อ าจเป็นเพราะพนัก งานได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้วยความยุติธรรม ได้รับการสนับสนุนให้
มี โ อกาสพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ ง าน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี โชติอัมพร (2551) ได้ศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เขต 31 พบว่าระดับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เขต
31 อยู่ในระดับ สูง โดยปัจจัย ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์ก ารของพนักงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติแก่ ความมั่นใจในการทางาน การให้ความสาคัญต่อ
การบริการลูกค้า และวัฒนธรรมการให้บริการ ซึ่งพนักงานมีระดับคิดเห็นต่อ
ปัจจัยข้างต้นในระดับเห็นด้วย
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน บริษัท มิลเลนเนีย ม ออโต้ จากัดโดยเฉลี่ยและรายด้าน จาแนกตาม
ลั ก ษณะปั จ จั ย พื้ น ฐาน สรุ ป ได้ ดั ง นี้ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดั บ
การศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่า โดยเฉลี่ยมีความคิ ดเห็นไม่แตกต่าง
กัน เมื่อ เปรีย บเที ย บเป็ นรายด้า นทุก ด้า นไม่มีความแตกต่า ง ทั้งนี้อ าจเป็ น
เพราะบุคลากรในสาขามีจานวนน้อยเพียง 55 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่
ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นมากหรือตามความเป็นจริง ทั้งนี้บุคลากรอาจมี
ความสุขและมีความพึงพอใจอยู่จริง ๆ ก็ได้ เพราะสาขาอุบลราชธานี มีการ
ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานมีสิทธิเท่าเทียมกันทางการศึกษา และยัง
ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ปาริชาต บัวเป็ง (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย (จากัด) ผลการวิจัย
พบ ว่ า ก า รเป รี ย บ เที ย บ คว า มผู ก พั น ต่ อ อ งค์ ข อ งพ นั ก งา นบ ริ ษั ท
ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ประเทศไทย (จากัด) จาแนกตามลักษณะปัจจัยพื้นฐานได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่า
ความผูกพันต่อองค์ของพนักงานทั้งภาพรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน รักษาใจ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพ
ประกั น ภั ย จ ากั ด (มหาชน) ส านั ก งานใหญ่ ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามลักษณะปัจจัยพื้นฐาน
ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระยะเวลาทางาน และระดับ การศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การทั้งภาพรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
1. ควรสนับสนุนผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้เพียงพอ
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. ควรส่งเสริมพนักงานให้ความก้าวหน้าในการทางาน
3. ควรส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ พั ฒ นาความรู้ ค วาม สามารถในการ
ปฏิบัติงาน
4. ควรส่งเสริมให้พนักงานเชื่อมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงาน
5. ควรให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
6. ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
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7. เพิ่มช่องทางให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดและเสนอแนะข้อ
ปรับ ปรุงเพื่อ ผู้บ ริห ารนาไปปรับ ใช้แ ละเพิ่มความพึงพอใจให้พ นัก งาน เช่น
มีแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูง
ยิ่งจาก ผศ.ดร.จตุรงค์ ศรีว งค์ว รรณะ ที่ได้ให้ ก ารสนับ สนุน ช่วยเหลือ ให้
คาปรึกษา ขอขอบพระคุณ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง และ
ดร.พิมุกต์ สมชอบ ที่เสียสละเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม
ตลอดจนขอขอบพระคุณท่านที่ให้กาลังใจจนงานวิจัยสาเร็จได้อย่างสมบูรณ์
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การเปรียบเทียบคุณภาพการสอบบัญชีระหว่าง Big 4 และ
Non - Big 4 กับคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด เอ็ม เอ ไอ
The Completive Audit Quality between Big 4 and Non - big 4
with Earning Quality of firms listed in the Stock Exchange of
Thailand (SET) and Market for Alternative Investment (MAI)
จารี ภาสะดา1 จินตนา เพ็งพา2 สุนิสา เปาะมะ3 อริศรา ทิพย์ยอแล๊ะ4 ธนวรรณ ศุขวัฒนา5 ธีรพัฒน์ บุนนาคสีชัย6
ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์7 กฤตพงศ์ วัชระนุกุล8 กันยารัตน์ ดาษจันทึก9 พิชชานันท์ ภาโสภะ10

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพการสอบบั ญ ชี
ระหว่ า งสานั ก งานสอบบั ญ ชี Big 4 และสานัก งานสอบบั ญ ชี Non - Big 4
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จานวน 100 บริษั ทที่มีมูลค่าราคาตลาด 100 อันดับ
(SET 100) โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึง
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สกลนคร
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อาจารย์ ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร rsu_18@hotmail.com
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2558 ตัวแปรที่ใช้เป็นลักษณะโมเดลตามแนวคิดของ The modified Jones
Model สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t – test Independent ซึ่ง สานัก
งานสอบบัญชี Big 4 และ สานักงานสอบบัญชี Non - Big 4 ได้ถูกกาหนดให้
เป็นตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อการวัดคุณภาพกาไร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ
การสอบบัญชีที่วัดการบริหารกาไรโดยใช้รายการเกณฑ์คงค้าง (Discretionary
Accrual : DA) ระหว่างสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ Big 4 และสานักงาน
สอบบัญชีขนาดเล็ก Non – Big 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
คาสาคัญ: คุณภาพกาไร คุณภาพการสอบบัญชี
Abstract
The objective of this research to The completive audit Big 4
and Non – Big 4 of firms listed in the Stock Exchange of Thailand
(SET) and Market for Alternative Investment (MAI) 100 company. By
Data collected from the financial statements for 5 years since 2011
to 2015. used The modified Jones Model is variable of this study.
statistics used for data analysis were t – test Independent. Which
Big 4 and Non - big 4 was regarded as independent variable that
have effect on earning quality. The results revealed the following
findings : The results of T-test show no statistically significant
differnces in discretionary accrual (DA) between the companies
audited by Big 4 and Non – Big 4.
Keywords: Earning Quality, Audit Quality, Big 4, Non – Big 4
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บทนา
จากอดีตที่ผ่านมาข้อมูลทางการบัญชีนับเป็นฐานข้อมูลที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อวงจรการขับเคลื่อนของประเทศ เช่น ระบบการเมือง ระบบการ
ขนส่ง ระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้น นอกจากจะเป็ นข้อ มูลที่สาคัญแล้ว ยังเป็ น
เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่สาคัญต่อการพยากรณ์สุขภาพด้านการเงินของ
กิจการว่ากิจ การมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพื่อ สร้า งความมั่งคั่งและ
สภาพคล่องของกิจการ ซึ่งความมั่งคั่งของกิจการก็สามารถวัดออกมาเป็นได้
หลากหลายรูปแบบ แต่โดยส่วนใหญ่นักลงทุนจะมองความมั่งคั่งในมุมมองของ
การเพิ่มขึ้นของกาไร เนื่องจากนักลงทุนต่างมีความคิดเห็นว่า หากกิจการมี
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในการดาเนินงานของกิจการได้มาก
เพียงใด ย่อมส่งผลทาให้กิจการมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และเป็นการรักษาสภาพคล่องของกิจการได้เพียงนั้น
ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารในองค์กรต่างนากลยุทธ์ หรือแผนงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วย
ในการสนับสนุนผลการดาเนินงานของกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั้นก็คือ
“ผลกาไรสูงสุด” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและระบบการตัดสินใจการ
ลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย Graham, Harvey &
Rajagopal (2005) สารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงในฝ่าย
การเงินในสหรัฐอเมริก า พบว่า ผู้บ ริห ารมองก าไร โดยเฉพาะก าไรต่อ หุ้ น
(สุทธิณี เทพปริยะพล, 2554) ด้วยเหตุผลนี้จึ งทาให้นักลงทุนต่างมุ่งคาดหวัง
ของตัวเลขกาไรของบริษัทเพื่อนามาใช้ในการตัดสินเชิงเศรษฐกิจในอนาคตต่อ
การลงทุน จึงทาให้ผู้บริหารต่างตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนใน
การอาศัยผลการดาเนินงานที่มุ่งเน้นไปการรายงานตัวเลขของผลกาไร ซึ่งผล
กาไรที่ปรากฏในงบการเงินมาจาก 2 องค์ประกอบ คือ 1) กาไรส่วนที่เกิดจาก
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กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (cash flow from operating activities)
และ 2) กาไรส่วนที่เกิดจากรายการคงค้าง (Accruals) ถึงแม้ว่า “กาไร” จะ
เป็นปัจ จัย สาคัญ ต่อ เป้ าหมายสูงสุดของการสร้า งความมั่งคั่งต่อองค์กรและ
ผู้บริหาร แต่ผู้บริหารจะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน
เป็นสิ่งสาคัญคือเพื่อให้สารสนเทศหรือข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียใน
การตัดสินเชิงเศรษฐกิจ ในอนาคต (Bushman & Smith, 2001) ซึ่งข้อ มูลที่
รายงานออกไปนั้ น จะต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ โปร่ ง ใส่
ปราศจากข้อซ่อนเร้นต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบ ทาให้ข้อมูลทางการเงินที่ ถูก
รายงานต่อนักลงทุนมีการบิดเบือ นอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบการตัดสินใจของ
นักลงทุน ดังนั้น ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงิน (Brown, Beekes & Verhoeven, 2011) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร
อาจเขาแทรกแซงกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินซึ่งต้องนาเสนอต่อ
บุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชนสวนตัว วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ คือการบริหาร
กาไร (Earnings Management) อย่า งไรก็ตาม กระบวนการจั ดทารายงาน
ทางการเงินนั้น ผู้บริหารอาจเข้าแทรกแซงเพื่อคาดหวังถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
Dechow & Skinner (2000) กล่า วว่ า “ในสถานการณ์ ที่ก าไรหรื อ ผลการ
ด าเนิ น งานจริ ง ของบริ ษั ท ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายอาจท าให้ ผู้ บ ริ ห ารเกิ ด
แรงจู ง ใจในการตกแต่ ง ก าไรเพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายก าไรต่ า ง ๆ
ได้โดยในการตกแต่งกาไรนั้นผู้บริหารสามารถทาได้ทั้งการใช้ดุลพินิจในการ
เลือกใช้นโยบายบัญชี (accruals manipulation) และการใช้ดุลพินิจในการ
สร้างรายการทางธุรกิจ (real activities manipulation) โดยการตกแต่งกาไร
ผ่ า นการเลื อ กใช้ น โยบายนั้ น จะไม่ ส่ ง ผลต่ อ กระแสเงิ น สดของบริ ษั ท
จากการศึกษาของ Graham, Harvey & Rajagopal (2005) พบว่า ในความ
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คิด เห็ นของ CFO ให้ ความส าคั ญอย่ า งมากต่ อ รายงานก าไรให้ เ ป็ นไปตาม
เป้ า หมายและ CFO ยินดี ที่จ ะตกแต่ งก าไรผ่ า นการใช้ ดุลพิ นิจ ในการสร้า ง
รายการทางธุรกิจ แม้ว่า การกระทาดังกล่า วอาจส่งผลกระทบต่อ มูลค่า ของ
กิจการที่ติดลบ (เมลดา บุรพกุศลศรี , 2553) ในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางสาหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็ นผู้ให้ บ ริก ารระบบการซื้อ ขายหลักทรัพ ย์ ซึ่งแบ่ งบริษั ทที่จ ดทะเบี ย น 2
ประเภท คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดเอ็ม เอ ไอ
( Market for Alternative Investment : MAI) ต ล า ด เ อ็ ม เ อ ไ อ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตลาดเพื่อใช้เป็นช่องทางให้กับธุรกิจที่มีศักยภาพใน
การเติบโต ได้มีโอกาสในการก้าวเข้ามาสู่การระดมเงินทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์
ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจ ตลาดเอ็ม เอ
ไอ (Market for Alternative Investment : MAI) เข้ า มาร่ว มในการระดุ ม
เงินทุนเพื่อขยายศักยภาพเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แต่ก็
ยังมีข้ อ จ ากัดบางประการที่อ าจเป็ นผลอุ ป สรรคต่อ ธุรกิจ ตลาดเอ็ ม เอ ไอ
(Market for Alternative Investment : MAI) เช่ น ขนาดของกิ จ การ ผล
ประกอบการ ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ เป็นต้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้นจึ งทาให้เกิดการศึกษางานวิจัย ที่มีค วาม
เชื่อมโยงระหว่างกันระหว่าง คุณภาพของกาไร และ คุณภาพการสอบบัญชี
เนื่องจากกลไกลของการสอบบัญชีเป็นกลไกที่สาคัญหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้งบ
การเงินมีความมั่นใจในข้ อมูลทางการเงินที่วิเคราะห์ มากยิ่งขึ้ น Choi et al
(2010), Lawrence et al (2011), กฤตยา จิรวาณิชไพศาล (2554), อรกานต์
ผดุงสัจ จกุล (2554) และกนกอร แก้ว ประภา และคณะ (2556) อ้ า งอิ งใน
พลอยไพลิน ตันติสกล (2559) พบว่า คุ ณภาพการสอบบั ญชีของสานักงาน

88

Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University

88

ขนาดใหญ่ จ ะดีก ว่ า สานั ก งานสอบบั ญชีข นาดเล็ก เช่น Deangelo (1981)
กฤตยา จิรวาณิชไพศาล (2554) ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชีของ Big
4 ระหว่างประเทศต่างๆ สืบเนื่องจากที่ผ่านมานั้น มีความเชื่อในกลุ่มผู้ใช้งบ
การเงินว่า Big 4 หรือกลุ่มบริษัทผู้สอบบัญชีข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สุด 4 อันดับ
แรก ได้ แ ก่ PWC, DTT, EY และ KPMG นั้น มีคุ ณภาพการสอบบั ญ ชี ที่ดี ว่ า
บริษัทสอบบัญชีทั่วไป เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ Choi et al. (2010) กล่าว
ว่ายืนยันของคุณภาพการสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่มีคุณภาพการสอบบัญชีที่
ดีกว่าสานักงานสอบบัญชีที่มีขนาดเล็ก โดยการศึกษาวิจัยการวัดคุณภาพการ
สอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และสานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก
ด้วยรายการเกณฑ์คงค้างที่ผิดปกติ (abnormal accruals) พบว่า ขนาดของ
สานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสอบบัญชี นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยอีกมากมายที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ การสอบบัญชีของสานัก
งานสอบบัญชี เช่น Becker et al. (1998) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
การสอบบัญชีกับการจัดการกาไร โดยอยู่บนสมมติฐานที่ว่าคุณภาพการสอบ
บัญชีของ Big 4 ดีกว่า Non – Big 4 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีการศึกษางานวิจัย
ที่ พบว่า คุณภาพของการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีไม่ว่าจะเป็น Big 4
และ Non - Big 4 มีความไม่แ ตกต่า งกัน เนื่อ งจากการปฏิบั ติงานด้า นการ
ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น สานักงานสอบ
บั ญชี จ ะต้อ งยึด ถื อ ปฏิบั ติใ ห้ เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชีในทิศ ทาง
เดี ย วกั น Jeong and Rho (2004), Lawrence et al. (2011) อรกานต์
ผ ดุ ง สั จ จ กุ ล ( 2 5 5 4 ) , ก น ก อ ร แ ก้ ว ป ร ะ ภ า แ ล ะ ค ณ ะ ( 2 5 5 6 )
พลอยไพลิน ตันติสกล (2559) ศึกษาการวัดคุณภาพการสอบบัญชีของสานัก
งานสอบบั ญ ชีที่ตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่อ รายงานทางการเงินของ
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บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า คุณภาพการสอบ
บั ญ ชี ที่ วั ด การจั ด การก าไรโดยวิ ธี DA ของ Big 4 และ Non – Big 4
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แต่เมื่อพิจารณาผลการวิจัยจากสมการ
ถดถอยพหุเชิงเส้น พบว่า ค่า Discretionary Accrual (DA) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับขนาดสานักงานบัญชี นั้นแสดงว่าคุณภาพการสอบบัญชีของ Big 4
และ Non - Big 4 แตกต่ า งกัน แต่ยั งมี บ างงานวิจั ย ก็ ไม่ พ บความแตกต่ า ง
ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชีระหว่างกลุ่ม Big 4 ในการลดระดับการจัดการ
ก า ไ ร Jeong and Rho (2004), Saleh and Ismail (2 0 0 8 ) โ ด ย ใ ช้ ตั ว
แบบจาลองของ Jones (1991) ทดสอบรายการพึงรับพึงจ่ายตามดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนของระดับการจัดการกาไรและใช้ขนาดของ สานัก
งานสอบบัญชี เป็นตัวแทนของคุณภาพการสอบบัญชี
ดังนั้น จากหลักฐานเชิงประจักษ์จะแสดงให้เห็นได้ว่าคุณภาพการสอบ
บัญชีของ สานักงานสอบบัญชี Big 4 และ Non - Big 4 ยังมีทิศทางที่แตกต่าง
กัน โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึ งตั้งคาถามในงานวิจัยไว้ว่า ขนาดของ
สานักงานสอบบัญชีที่แตกต่างกันมี คุณภาพการสอบบัญชีที่แตกต่างกันหรือไม่
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสานักงานสอบบัญชีทั้ง Big 4 และ
Non - Big 4 ที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีโดยวัดจากคุณภาพ กาไร (Earnings
of Quality) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ผลลัพธ์ที่ได้จ ากการศึก ษางานวิจัย ครั้งนี้จะเป็ นข้อมูลเชิง
ประจั ก ษ์ ที่ ใ ช้ ต อบสนองต่ อ นั ก ลงทุ น ในการพิ จ ารณาเลื อ กคุ ณ ภ าพของ
สานักงานบัญชีในการตัดสินใจลงทุน
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งคุ ณ ภาพการสอบบั ญ ชี
ของสานักงานสอบบัญชี Big 4 และ Non - Big 4
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน
100 บริ ษั ท โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ดั ง นี้ กลุ่ ม ที่ 1 บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดเอ็ ม เอ ไอ (MAI) 50 บริ ษั ท โดยพิ จ ารณาเลื อ ก 50 บริ ษั ท เรี ย ง
ตามลาดับในการเลือกใช้สานักงานสอบบัญชี Big 4 และบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (SET) 50 บริษั ท เรีย งตามลาดับ ในการ
เลื อ กใช้ ส านั ก งานสอบบั ญ ชี Non - Big 4 รวมเป็ น 100 บริ ษั ท โดยไม่
พิจารณาประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม
2. ขอบเขตด้านข้อมูล
ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา และเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จากงบการเงิ น ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดย
เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2554 จนถึ ง ปี พ.ศ. 2558 เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
คุณภาพการสอบบัญชี
ของสานักงานสอบบัญชี
Big 4 และ Non - Big 4

ตัวแปรตาม
คุณภาพกาไร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)
ที่เป็นข้อมูลทางการเงินที่รวบรวมได้จากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 100 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) 50 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) 50 บริษัท รวมเป็น 100 บริษัท ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผลข้อมูล โดยเปรียบเทียบข้อมูลงบการเงิน 5 ปี ตั่งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2558
โมเดลที่ใช้ในการศึกษา
1. The Modified Jones Model (1995) เป็นต้นแบบที่ถูกพัฒนามา
จาก Jones Model ซึ่ ง Jones Model มี ค วามคลาดเคลื่ อ นในการวั ด ค่ า
รายการเกณฑ์ที่เกิดจากการตัดสินใจโดยใช้นโยบายการรับรู้รายได้ จึงมีการ
พัฒนามาเป็ นตัว แบบของ The Modified Jones Model (1991) ซึ่งพัฒนา
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โดย Dechow, Sloan และ Sweeney (1995) โดยตัว แบบใหม่ นี้ ผู้บ ริ ห าร
สามารถใช้ดุลพินิจที่จะส่งผลกระทบต่อ ยอดรายได้ข องบริษัท เนื่อ งจากใน
ความเป็ นจริงผู้บริห ารสามารถใช้ดุลพินิจ ในด้า นนโยบายการให้ สินเชื่อ กับ
ลูกค้าในการขายสินค้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ดังนั้น ตัวแบบนี้
จึงได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงของยอดลูกหนี้มาปรับเปลี่ยนแปลงของรายได้มาทา
การวิเคราะห์
NDAt = α1 (1 / At-1) + α2 ( REVt -

RECt) / At-1) + α3 (PPEt/At-1)

เมื่อ REC แทน ยอดลูกหนี้สุทธิในปีปัจจุบัน หักด้วยยอดลูกหนี้สุทธิในปีที่
ผ่านมา
NDAt แทน รายการเกณฑ์คงค้างที่ไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินจิ ของ
ผู้บริหารปีปัจจุบัน
REVt แทน การเปลี่ยนแปลงรายได้ในปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
At-1 แทน สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นงวดของปีที่ผ่านมา
PPEt แทน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาของ
ปัจจุบัน
α1-3 แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย
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ตารางที่ 1 สรุ ป งานวิ จั ย ที่ ใ ช้ ต้ น แบบ The Modified Jones Model ใน
การศึกษาวัดคุณภาพ การสอบบัญชี
ต้นแบบ
ลาดับ

ผู้วิจัย

The De
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Model

The
Healy
Model

The
Jones
Model

1

Chen et al.
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/
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3
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(1995)

4

5

2
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-
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/

/

/
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modified
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/
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
การวัดคุณภาพการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีจากการทบทวน
วรรณกรรมส่ว นใหญ่นิย มใช้รายการเกณฑ์คงค้า งเป็ นตัว แปรในการศึก ษา
เนื่องจาก รายการเกณฑ์จะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการเลือกวิธีทางการบัญชี
รวมถึ งการใช้ดุลพินิจ ของฝ่า ยบริห ารในการบั นทึก หรือ รับ รู้รายการคงค้า ง
(Discretionary Accrual : DA) ดังนั้น รายการเกณฑ์คงค้างจึ งเป็ นตัว แปรที่
สาคัญในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้ตามแนวคิดของ The modified
Jones Model ที่เป็น Model ที่นิยมมากที่สุดในการวัดคุณภาพการสอบบัญชี
(jeong & Rho, 2004)
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้ อ มูลในครั้งนี้ คือ t – test independent
ใช้ทดสอบความแตกต่างและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
สานักงานสอบบัญชี Big 4 และ Non Big – 4
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนาเสนอการเปรียบเทียบสานักงานบัญชีที่มีประเภทแตกต่างกัน (ttest) ดังตาราง
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ตารางที่ 2 การเปรี ย บเทีย บส านั ก งานสอบบั ญ ชี ที่มี ป ระเภทแตกต่า งกั น
(t-test)
Big 4
Non – Big 4
pt
ตัวแปร
value
S.D.
X S.D. X
คุณภาพ 1.9811 1.9811 0.3939 6.82391 1.656 .101
กาไร
จากตาราง 2 พบว่า สานัก งานสอบบั ญ ชีที่มีป ระเภทแตกต่า งกันมี
คุณภาพการสอบบัญชีโดยวัดจากคุณภาพกาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ MAI ไม่แตกต่างกัน (p>.05)
อภิปรายผลการวิจัย
สานักงานสอบบัญชีที่มีประเภทแตกต่างกันมีคุณภาพการสอบบัญชีที่ไม่
แตกต่างกัน เนื่องจาก การวัดคุณภาพการสอบบัญชีไม่ว่าจะเป็นสานักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่อย่าง Big 4 หรือสานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก Non – Big 4
จะต้องยึดปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่งหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและครบถ้วน การที่จะทราบได้ว่าบริษัทมี
การบริห ารก าไรมากหรือ น้อ ยเพี ย งใดที่ อ าจส่ งผลกระทบต่ อ นัก ลงทุน นั้ น
ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ของข้อมูลที่ได้มาอย่างสมเหตุและ
สมผลมีความเปรีย บเทียบของทิศทางของข้ อมูลในการใช้นโยบายหรือการ
ประมาณการที่เกิดขึ้นจากดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งข้อกาหนดดังกล่าวก็อยู่
ภายใต้ ข องการปฏิบั ติ งานตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่
รับรองทั่วไป โดยผู้วิจัยต้องการที่จะสื่อให้เห็น ว่าคุณภาพการสอบบัญชี ไม่ได้
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วัดจากการบริหารกาไรแต่เพียงอย่างเดียว คุณภาพการสอบบัญชียังสามารถวัด
ได้จากการสนับสนุนของผู้บริหารสานักงานสอบบัญชีที่จะส่งเสริม พัฒนาให้
ผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ตลอดเวลา มีการติดตามมาตรฐาน
ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อการรายงานทางการเงิน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนัก
ลงทุ น ในการน ารายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจในเบื้ อ งต้ น
นอกจากนี้สานักงานสอบบัญชียังสามารถคงไว้ซึ่งลูกค้าของสานักงานจากความ
ไว้ว างใจต่อ ผลการปฏิบั ติงานของผู้ตรวจสอบ รวมถึ งการสร้า งชื่อ เสีย งแก่
สานักงานและการเจริญเติบโตได้ในอนาคต โดยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างขนาด
ของสานักงานสอบบัญชี สอดคล้องกับการศึกษาของ Jeong and Rho (2004)
ได้ศึ ก ษาคุณ ภาพการสอบบั ญชี ข องประเทศเกาหลี โดยใช้ Discretionary
Accrual (DA) เป็นตัวแทนของคุณภาพการสอบบัญชี และศึกษาว่า บริษัทที่
เปลี่ยนแปลงสานักงานสอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่เป็นสานัก
งานสอบบัญ ชีข นาดเล็ก และบริษั ทที่เปลี่ยนสานักงานสอบบัญ ชีจากสานัก
งานสอบบั ญ ชี ข นาดเล็ ก เป็ น ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ข นาดใหญ่ นั้ น จะมี
Discretionary Accrual (DA) เปลี่ย นแปลงไปหรือ ไม่ พบว่ า บริษั ทที่มีก าร
เปลี่ย นแปลงสานัก งานสอบบั ญชีไม่มีความแตกต่า งของค่า Discretionary
Accrual (DA) อย่างมีนัยสาคัญระหว่างก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงสานัก
งานสอบบัญชี แสดงว่า คุณภาพการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่และสานักงานสอบบัญชีขนาดเล็กไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ Lawrence
et al (2011) ศึกษาคุณภาพการสอบบัญชีระหว่างสานักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่และสานัก งานสอบบัญชีข นาดเล็กโดยใช้ตัวแทนในการวัดคุณภาพการ
สอบบัญชี 3 ลักษณะ คือ Discretionary Accrual (DA), ต้นทุนที่คาดหวังใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของ และการวิเคราะห์ความถูกต้องในการ
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พยากรณ์ของนักลงทุน จากการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ระหว่า งคุณภาพการสอบบั ญชี อรกานต์ ผดุงสัจ จกุล (2554) ศึก ษาความ
แตกต่างระหว่างคุณภาพงานสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และ
สานักงานสอบบัญชีในประเทศไทยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า ง
คุณภาพการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พบว่า
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ และงานวิจัยของกนกอร แก้วประภา และคณะ
(2556) ศึกษาความแตกต่างของคุณภาพการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่แ ละสานักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ที่มีต่ อการจัดการกาไร โดยใช้
รายการพึงรับ พึงจ่า ยจากดุลพินิจของฝ่ายบริห ารผลการศึกษาพบว่า สานัก
งานสอบบั ญ ชี ทั้ ง 2 ประเภทมี ก ารยั บ ยั้ ง การจั ด การก าไรไม่ แ ตกต่ า งกั น
คุณภาพการสอบบัญชีของสานักงานสอบบัญชีไม่ว่าจะเป็น Big 4 และ Non Big 4 มีความไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการปฏิบั ติงานด้านการตรวจสอบเพื่อ
แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น สานักงานสอบบัญชีจะต้องยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีในทิศทางเดียวกัน Jeong and
Rho (2004) Lawrence et al. (2011), อ ร ก า น ต์ ผ ดุ ง สั จ จ กุ ล ( 2554),
กนกอร แก้วประภา และคณะ (2556), พลอยไพลิน ตันติสกล (2559)
ข้อเสนอแนะ
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบกับบริษัทที่จด
ทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ (SET) 50 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนตลาด (MAI)
50 บริ ษั ท จ านวน 100 บริ ษั ท ดั ง นั้ น เพื่อ ให้ ข้ อ มู ล การศึก ษางานวิ จั ย ใน
อนาคตได้ข้อมูลที่เชิงกว้างและสามารถเป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จึงมีการขยาย
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ขอบเขตการศึกษาทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแยกประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม
ของแต่ ล ะประเภท รวมถึ ง ลงพื้ น ที่ ใ นการสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล กั บ ผู้ บ ริ ห าร
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและเชิงลึกมากยิ่งขึ้นที่จะเป็นประโยชน์
ต่อนักลงทุน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับนี้ได้สาเร็จด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่าง
สูงยิ่งจาก “อาจารย์ปิย าภิศักดิ์ติโ ก เจี ยรสุคนธ์ ” คุณค่าและประโยชน์จ าก
บทความวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบูรพาจารย์ทุกท่าน
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การปรับตัวของธุรกิจเกษตรในพื้นที่ดินถล่ม : กรณีศึกษา
บ้านหน้าถ้า ตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Adaptation of Agribusiness in Landslide Area:
A Case Study of Bannatum Community, Thautae
Sub-district, Kanchanadit District, Surat Thani
ณัฏฐนิช ลั่นซ้าย1 จินตนีย์ รู้ซื่อ2
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการปรั บ ตั ว และปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดินถล่ม บ้านหน้า
ถ้า ตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้ว ยแบบสอบถามจากประชากรจ านวน 61 คน วิ เคราะห์ ข้ อ มูล ด้ว ยสถิ ติ
พื้นฐาน ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ Chisquare ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านกายภาพ ปัจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกร คื อ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น สั ง คม
ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ เกษตรกรให้ความสาคัญในการวางแผนการ
ผลิต การบารุงรักษา การใช้ที่ดิน และนาพืชที่มีรากหลากหลายปลูกเสริมใน
พื้นที่ป้ อ งกันการพั งทลายของดิน และปลูก พื ชทดแทนต้นเก่า หรือ แปลงที่
1

นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต ส านั ก วิ ช าการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
mo_o-k-nattanit@hotmail.com
2
อาจารย์ ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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เสียหาย 2) ด้านการรวมกลุ่ม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตร
คือ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนการเงิน และทุนธรรมชาติ เกษตรกร
ให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาระหว่างรัฐ เอกชน
และเกษตรกรในชุ ม ชนรวมกลุ่ มเพื่อ ช่ ว ยเหลือ ด้ า นความรู้ ทางการเกษตร
3) ด้ า นเศรษฐกิ จ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปรั บ ตั ว ของเกษตร คื อ
ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนการเงิน และทุนธรรมชาติ เกษตรกรให้ความสาคัญใน
การกู้เงินเพื่อปรับปรุงการทาเกษตรกรรม และวางแผนลดค่าใช้จ่ายในการทา
เกษตรกรรม และ 4) ด้านการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตร คือ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนการเงิน และทุนธรรมชาติ
เกษตรกรให้ความสาคัญในการปรับ เปลี่ยนวิธีทาการเกษตรโดยนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและประสบการณ์มาปรับใช้
คาสาคัญ: พื้นที่ดินถล่ม การปรับตัว ผลกระทบจากสถานการณ์ดินถล่ม
Abstract
The objectives of this research were study include to
study factors that are related to the adaptation of the farmers and
to study adaptation of the farmers. The population of this research
were 61 members of farmers in landslide a case study of Ban
Natum, Thautae, Kanchanadit, Surat Thani Province. Data were
collected by questionnaire and analyzed by using computer
program package. Statistics used for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and Chi-square. Statistically
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significant was set at 0.05 level. Research results showed that
1) factors which related to physical adaptation were, human
capital, social capital, physical capital and natural capital.
By emphasize in production planning maintenance land using and
bring plants that have several of roots to grow in the area to protect
collapsible land and grow the plant to substitute the old or
damaged plants. 2) Factors which related to grouping adaptation
were, human capital, social capital, physical capital, financial
capital and natural capital. By emphasize in conglomeration plane
to solve problems between private government and farmers in the
community and conglomeration to help agricultural knowledge. 3)
Factors which related to economy adaptation were, human capital,
social capital, financial capital and natural capital. By emphasize in
loaning money for improve agriculture and planning to reduce the
agricultural cost. 4) factors which related to learning adaptation
were, human capital, social capital, physical capital, financial
capital and natural capital. By emphasize in the adjustment process
agriculture by bring knowledge and the old experience to apply.
Keywords: Landslide, Adaptation, Effect of Landslide
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บทนา
ดินถล่มเป็นภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งจานวนครั้งที่เกิด
ตลอดจนความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยสาเหตุการเกิดดินถล่มนั้น
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และการกระทาของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้ดิน
ถล่มมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อต้องการที่ดินทากินเพิ่มขึ้น การก่อสร้างถนน
โครงสร้างต่าง ๆ โดยพื้นที่ที่ศึกษาอยู่ติดภูเขา ไม่มีก ารระบายน้าอย่างเป็ น
ระบบ มีปัจจัยเสี่ยงน้าป่าไหลหลาก และน้าท่วมฉับพลัน เนื่องจากตั้งบ้านเรือน
ติดลาน้าไหล ถนนขวางทางระบายน้า ระบบการระบายน้าไม่มีประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ พืชเศรษฐกิจที่
สาคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ามัน และทุเรียน ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2554 เกิดดินถล่มอย่า งรุนแรง ดินไหลปิ ดทับ เส้นทาง บ้ า นเรือ นและพื้นที่
เกษตรกรรม มีน้าไหลผ่านอย่างรุนแรง และมีน้าท่วมสูง สร้างความเสียหายแก่
โครงสร้างพื้นฐาน บ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรมและพืชผลทางการเกษตรเป็น
อย่ า งมาก สถานการณ์ ดั งกล่ า วท าให้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว โดยเฉพาะการท า
เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งนี้อ าชีพเกษตรกรรมถือเป็นธุรกิจ
เกษตรประเภทหนึ่ง เป็นการดาเนินกิจกรรมทั้งหลายนับตั้งแต่การผลิตและ
จาหน่ายปัจจัยการผลิต การผลิตสินค้าเกษตรในระดับฟาร์ม การเก็บรักษา
การแปรรูป สินค้า เกษตร และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า เกษตร และผลิตผล
พลอยได้ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกประเภทถือว่าเป็นธุรกิจเกษตร
ทั้งสิ้น
การทาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรบ้ านหน้าถ้ า-หั วเตยก็ถื อเป็ น
ธุรกิจเกษตร โดยเกษตรกรเป็นผู้ประกอบธุรกิจนั่นเอง และในฐานะที่เกษตรกร
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ถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ทาให้มีอานาจตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ทรัพยากรการผลิตที่มี ได้แก่ ผลิตอะไร อย่างไร เพื่อใคร ในสถานการณ์
ที่เ กษตรกรบ้ า นหน้า ถ้ าต้ อ งเผชิญ กั บ ความเสี่ ย งในการผลิ ตเนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนั้นจากการเกิดสถานการณ์ดินถล่ม เกษตรกรจึง
จาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว ปรับรูปแบบการดาเนินชีวิตและการประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรมเพื่ อ ความอยู่ ร อดของธุ ร กิ จ เกษตรของตนเอง ดั ง นั้ น
การศึกษาเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม : กรณีศึกษา บ้านหน้า
ถ้า ตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงนั บเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญที่ทาให้ทราบถึงผลกระทบของดินถล่มที่มีต่อวิถีการดาเนินชีวิต วิถี
การผลิตทางด้านเกษตร และการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม เพื่อให้
ทราบถึ ง สภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของปั ญ หาซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และนาข้อมูลที่ได้รับไปวางแผนแก้ไขปัญหา สร้างแนวทางการ
ช่ว ยเหลือ แก่เกษตรกรที่ป ระสบปั ญหา ซึ่งเป็ นเรื่อ งที่มีความสาคัญ ต่อ การ
กาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อ เอื้อ อ านวยให้ เกษตรกรปรับ ตัว ได้อ ย่า ง
เหมาะสม อันจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรเพราะ
การปรับตัวของเกษตรกรนั้นมีความสาคั ญไม่เพียงเฉพาะต่อความอยู่รอดของ
เกษตรกรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ครอบครัว ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชน ซึ่งมีความสาคัญต่อ ความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาการปรั บ ตั ว และปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปรั บ ตั ว
ของเกษตรกรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ดิ น ถล่ ม บ้ า นหน้ า ถ้ า ต าบลท่ า อุ แ ท
อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอบเขตของการวิจัย
เกษตรกรที่ ท าการเกษตรและอาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ บ้ า นหน้ า ถ้ า
ตาบลท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 61 คน โดยใช้
ระยะเวลาในการศึ ก ษา 11 เดื อ น คื อ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2559 ถึ ง
เดือนมิถุนายน 2560
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดธุรกิจเกษตร
ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) หมายถึง การดาเนินงานทั้งหลายในด้านที่
เกี่ยวกับการผลิต การจัดจาหน่ายปัจจัยการผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรมระดับ
ไร่นา การเก็บรักษา การแปรรูป และการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดจน
ผลิตผลพลอยได้จากสินค้าเกษตร
การท าธุ ร กิ จ เกษตรไปสู่ เ ป้ า หมายตามที่ ต้ อ งการได้ นั้ น เกษตรกร
จ าเป็ น ต้อ งศึก ษาถึ งปั จ จั ย ภายใน-ภายนอก และสภาวะแวดล้ อ มภายในภายนอกที่เกี่ย วข้ อ ง ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เกษตร รวมถึ งต้อ ง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่การปรับตัวที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้ น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจ เกษตรสามารถดาเนินต่อไปได้อ ย่างราบรื่น และ
ได้รับผลกาไรนั่นเอง
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สภาวะแวดล้อมที่สาคัญประการหนึ่ งที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจเกษตร
คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจัดอยู่ในภาวะ
ที่ธุรกิจควบคุมไม่ได้ การศึกษาในครั้งนี้ได้หยิบยกเอาประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อ มคือการเกิดภัย ธรรมชาติ แผ่นดินถล่ม ซึ่ง มนัส สุวรรณ
(2539) ได้อธิบายว่าเมื่อมีภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้ง
ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการกระทาของมนุษย์ก็ตาม สิ่งมีชีวิตต้องทาตัว
ให้ เ ข้ า กั บ ธรรมชาติ เ พื่ อ ความอยู่ ร อด การกระท าดั ง กล่ า วเรี ย กว่ า “การ
ปรับตัว”
แนวคิดการปรับตัว
- ความหมายของการปรับตัว
Bernard (อ้างถึงใน จุมจินต์ สลัดทุกข์, 2543) ได้กล่าวถึงการปรับตัวว่า
หมายถึง การที่บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับตนเองและโลกภายนอกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ความแจ่มใสอย่างสูงสุด มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับสภาพสังคม มีความสามารถที่จะเผชิญ และยอมรับความจริงของชีวิตได้
มนั ส สุ ว รรณ (2539) ได้ อ ธิ บ ายว่ า เมื่ อ มี ภั ย ธรรมชาติ ห รื อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากการกระทาของ
มนุ ษ ย์ ก็ต าม สิ่ ง มี ชีวิ ต บางอย่ า งสามารถทาตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ย นไปได้ ในขณะที่ บ างชนิด ไม่ส ามารถกระท าได้ การทาตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
ธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนี้เรียกว่า “การปรับตัว”
- การปรับตัวของเกษตรกร
การปรั บ ตั ว ของเกษตรกรเป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรจึง
ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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Bennett (1969) ได้เสนอว่า การปรับตัวมี 2 ระดับ ระดับแรก หมายถึง
การบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล คือ มีปริมาณของผลผลิต มีรายได้เหมาะสม มี
ระดับการบริโภคตามที่ต้องการ ระดับสอง คือ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นนี้มีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากวิถีชีวิตของเกษตรกรขึ้ นอยู่กั บ
ธรรมชาติ เกษตรกรจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งรั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งผลประโยชน์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจและการธารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพและใช้
ชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เงื่อนไขสาคัญที่ทาให้เกษตรกรปรับตัวได้ดีมี 4 ประการ คือ
1. เกษตรกรสามารถใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี จ า กั ด ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรมี เ ครื อ ข่ า ยทางสั ง คม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ปรึกษาหารือกัน
4. มีนโยบายของรัฐสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้าน
ต่าง ๆ
- กลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกร
เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่ท่ามกลางความกดดันจากปัจจัยทางด้า น
เศรษฐกิจ สังคม และอิทธิพลของสถานการณ์ทางธรรมชาติ ทาให้เกษตรกร
ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรจึง
ต้ อ งมี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการปรั บ ตั ว ซึ่ ง จากการศึ ก ษาของ วิ ท ยา สุ ข สา (2553)
ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ในการปรับตัวของเกษตรกรที่จะทาให้เกษตรกรสามารถต่อสู้
กับกระแสโลกาภิวัตน์และตอบสนองกับสภาวะที่มีความกดดันจากรอบด้านได้
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ตลอดจนสามารถด ารงชี พ และประกอบกิ จ กรรมทางการเกษตรได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นอย่างดี ประกอบไปด้วยการปรับตัว 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้าน
การรวมกลุ่ม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเรียนรู้
แนวคิดการดารงชีพอย่างยั่งยืน
แนวคิ ดการดารงชีพ อย่ า งยั่ง ยืน และแนวคิด บริ บ ทความเปราะบาง
(vulnerability context) โดยบริบทดังกล่าว คือ ภาวะที่ครัวเรือนหรือปัจเจก
ชนจะได้ ป ะทะและมี ผ ลต่ อ การด ารงชี พ ประกอบด้ ว ย 1) แนวโน้ ม เช่ น
แนวโน้มราคาพืชผล แนวโน้มทางเศรษฐกิจ 2) วิกฤต เช่น โรคระบาด ภัย
ธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า และ 3) ฤดูกาล เช่น การเปลี่ยนแปลงราคา
ตามฤดูกาล การกาหนดราคาจากเอกชน การจ้างงาน เป็นต้น
โดยบริบทความเปราะบางได้เข้ามากดดันให้ชุมชนและครัวเรือนปรับตัว
และต่อรองต่อบริบทความเปราะบางนั้น ๆ ซึ่งยุทธวิธีการดารงชีพนั้นมีปัจจัยที่
จะนาไปสู่การปรับตัวและการต่อรองได้ คือ ทุนการดารงชีพ ได้แก่ ทุนทาง
มนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ และทุนทางการเงิน
(DFID, 1999)
ทุนในการดารงชี พ (livelihoods assets) เป็ นองค์ป ระกอบที่ส าคั ญ
หรือ เป็ นทุนที่เกษตรกรนามาใช้ในกระบวนการดารงชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเกิดผลลัพ ธ์มีผลต่อการเลือ กวิธีการดารงชีพ ได รับอิ ทธิพ ล
โดยตรงจากบริบทความอ่อนแอและความไมแน่นอน ได้แก่
1. ทุนมนุษย์ (human capital) หมายถึง ทักษะความรู ความสามารถ
ด้ า นแรงงาน คุ ณ ภาพแรงงาน ศั ก ยภาพการเป็ น ผู้ น า และมี สุ ข ภาพดี
ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ดาเนินยุทธศาสตร์การดารงชีพบรรลุผลตามเป้าประสงค์
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2. ทุน ธรรมชาติ (natural capital) หมายถึ ง ดิ น น้ า อากาศ ป่ า ไม้
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทุนทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นทั้งแหล่งที่มา
ของการดารงชี พ และบริ บ ทของความอ่ อ นแอและความไม่แ น่นอน ซึ่ งทุ น
ธรรมชาติในสภาวะปกติ จ ะช่ว ยสนับ สนุนทุนมนุษ ย์ แต่สามารถเพิ่มความ
อ่อนแอและความไมแน่นอนไดในภาวะภัยพิบัติ
3. ทุ น การเงิ น (financial capital) หมายถึ ง เงิ น สะสมที่ ส ามารถ
นามาใช้ประโยชนไดและเงินไหลเวียน ทุนประเภทนี้ถือว่ามีความยืดหยุ่นที่สุด
เพราะสามารถแปลงสภาพเป็นทุนประเภทอื่น ๆ ไดอย่างหลากหลาย และใช้
ในการบรรลุเป้าประสงค์ในการดารงชีพไดโดยตรง
4. ทุนกายภาพ (physical capital) หมายถึง โครงสร้างพื้นฐาน และ
สินค้าที่จาเป็นต่อการดารงชีพ เช่น การคมนาคมขนส่งที่อยู่ อาศัยที่มั่นคง สิ่ง
อานวยความสะดวกและวัสดุที่ใช้ ในการผลิต เป็นต้น ทรัพยากรเหล่านี้เป็ น
ความจาเป็นพื้นฐานที่สนับสนุนให้การดารงชีพเป็นไปไดด้วยดี
5. ทุนสังคม (social capital) หมายถึง กลุ่ม เครือข่ าย ประชาสังคม
การเป็นสมาชิก ความสัมพันธ์หน้าที่ในสังคม และภาวะผู้นา เป็นต้น เป็นสิ่งที่
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ และเพิ่มกาลังอานาจการต่อรองได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของเกษตรกร มีผู้ศึกษา คือ วิทยา
สุ ข สา (2553) วรลั ก ษณ์ ทิ พ ย์ อั ก ษร (2554) ชฎาธาร สิ ท ธิ โ ท (2550)
พิมพ์วลัญช์ ประสพโชคชัย (2557) มนตรี ศรีราชเลา (2553) ไชยวัฒน์ ยาคา
(2548) กฤษนั น ท์ ทองทิ พ ย์ (2555) วิ เ ชี ย ร เกิ ด สุ ข และคณะ (2548) นง
ลักษณ์ แก้วโภคา (2551) โดยมีงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของเกษตรกร
จากดินถล่ม 1 ชิ้นงาน ได้แก่ วิทยา สุขสา (2553) ศึกษาการปรับตัวด้านอาชีพ

113

Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University

113

ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนบ้ านผามูบ ตาบลเม่พูล อาเภอลับแล จั งหวัด
อุตรดิตถ์ ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ ม ทั้งนี้โดยผู้เขียนสามารถ
สรุปประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับการปรับตัวของเกษตรกรได้ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของเกษตรกร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การปรับตัวของเกษตรกร
ด้านกายภาพ

ด้านการรวมกลุ่ม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการเรียนรู้





































































วิทยา สุขสา (2553)
ว ร ลั ก ษ ณ์ ทิ พ ย์ อั ก ษ ร
(2554)
ชฎาธาร สิทธิโท (2550)
พิมพ์วลัญช์ ประสพโชคชัย
(2557)
มนตรี ศรีราชเลา (2553)
ไชยวัฒน์ ยาคา (2548)
ก ฤ ษ นั น ท์ ท อ ง ทิ พ ย์
(2555)
วิ เ ชี ย ร เกิ ด สุ ข และคณะ
(2548)
น ง ลั ก ษ ณ์ แ ก้ ว โ ภ ค า
(2551)

หมายเหตุ  มีการปรับตัว

 ไม่มีการปรับตัว

- งานวิจั ย ที่เกี่ ย วข้ อ งกับ ปั จ จั ย ที่มีค วามสัมพัน ธ์กับ การปรับ ตั ว ของ
เกษตรกรมีผู้ศึก ษาคือ ปทุมวัน ประจั นพล (2543) สิริมา แท่นนิล (2556)
บัญชา สมบูรณ์สุข และคณะ (2552) Komba and Muchapondwa (2015)
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Menikea and Arachchib Keeragala (2 0 1 5 ) แ ล ะ Ndamani and
Watanabe (2015) โดยผู้เขียนสามารถสรุปประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัว
ของเกษตรกร

อายุ

ระดับการศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร

สมาชิกในครัวเรือน

ประสบการณ์

สถานภาพในชุมชม

การเป็นสมาชิกกลุ่ม

การติดตามสถานการณ์

สนับสนุนจากหน่วยงาน

พื้นที่ถือครอง

การคมนาคม

รายได้

สินเชื่อ

มูลค่าความเสียหาย

1
*
2
*
3
*
4
*
5
*
6
*

เพศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร





















































































































































































ห ม า ย เ ห ตุ 1* ป ทุ ม วั น ป ร ะ จั น พ ล ( 2 5 4 3 ) 2* สิ ริ ม า แ ท่ น นิ ล (2556)
3* Komba and Muchapondwa (2015) 4* Menikea and Arachchib
Keeragala (2015) 5* Ndamani and Watanabe (2015)
 มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร
 ไม่มีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร
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ทั้งนี้ ผู้เขียนสามารถสรุปแนวคิดและตัวแปรต่าง ๆ ข้างต้นเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัยได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรการศึกษา คือ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหน้าถ้า ตาบล
ท่าอุแท อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 61 คน โดยเลือก
สอบถามจากหัวหน้าครัวเรือน
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เครื่องมือการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง แบ่ ง
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคาถามแบบ
เลือกตอบ
ส่ว นที่ 2 สอบถามมูล ค่า ความสู ญเสี ย เนื่อ งจากปั ญหาดิน ถล่ ม เป็ น
คาถามแบบเขียนตอบ
ส่วนที่ 3 สอบถามการปรับตัวด้านอาชีพของเกษตรกรภายหลังการเกิด
เหตุก ารณ์ดินถล่ม เป็ นคาถามแบบเลือ กตอบซึ่งเลือ กตอบเป็ นมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งกาหนดคะแนน ดังนี้
1 หมายถึง ระดับการปรับตัวน้อยที่สุด
2 หมายถึง ระดับการปรับตัวน้อย
3 หมายถึง ระดับการปรับตัวปานกลาง
4 หมายถึง ระดับการปรับตัวมาก
5 หมายถึง ระดับการปรับตัวมากที่สุด
ส่ ว นที่ 4 สอบถามปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ และแนวทางการปรั บ ตั ว
เป็นคาถามแบบปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากการสารวจด้วยแบบสอบถามเกษตรกร
ในพื้ น ที่ ดิ น ถล่ ม บ้ า นหน้ า ถ้ า ต าบลท่ า อุ แ ท อ าเภอกาญจนดิ ษ ฐ์ จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้ อ มูลที่ได้มาวิเคราะห์ โ ดยใช้โปรแกรมสาเร็จ รูป ทางสถิ ติสาหรับ
สังคมศาสตร์ หรือ SPSS โดยใช้สถิติบรรยาย วิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดัวย chi-square
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนในส่ ว นการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ ไ ด้ รั บ จาก
เหตุการณ์ดินถล่มของเกษตรกรในพื้นที่ โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับการปรับตัวน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับการปรับตัวน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับการปรับตัวปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับการปรับตัวมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับการปรับตัวมากที่สุด
การทดสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
นาข้อคาถามในแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงซึ่งกาหนดคะแนนดังนี้
1 หมายถึง คาถามมีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคาถามมีความเหมาะสมหรือไม่
-1 หมายถึง คาถามไม่มีความเหมาะสม
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นาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งหากมีค่าเฉลี่ย มากกว่า 0.5 แสดงว่า
ข้อคาถามนั้นมีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือได้
ผลการวิจัย
ข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 50
ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนจานวน 3
- 4 คน มีรายได้จากการทาการเกษตรน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี มีการกู้ยืม
เงินเพื่อนามาทาเกษตรกรรมโดยเป็นการกู้ยืมในสถาบันการเงิน มีสถานภาพใน
ชุมชนเป็นลูกบ้าน และมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ลักษณะ
การทาเกษตรกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทา
การเกษตร มีการถือครองที่ดินจานวน 15 – 32 ไร่ มีเส้นทางการคมนาคมเข้า
พื้นที่เกษตรกรรมเป็นถนนลูกรัง พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่สีแดงคือ
มีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มเมื่อมีปริมาณฝนมากกว่า 300 มิลลิเมตรต่อวัน
เมื่ อ เกิด เหตุ ก ารณ์ ดิ นถล่ม เกษตรกรส่ว นใหญ่ไ ด้รั บ ผลกระทบ ทั้ งนี้ ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ ดิ น ถล่ ม มี ก ารติ ด ตาม
สถานการณ์ทางธรรมชาติเพื่อประเมินความเสี่ยง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ดิน
ถล่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ/สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
การปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม
- ด้านกายภาพ เกษตรกรให้ความสาคัญกับการวางแผนการผลิตที่เป็น
การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ตามความเหมาะสม
และคงเหลือ ให้ รุ่ น ต่ อ ไปได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ม ากที่ สุ ด รองลงมา คือ วางแผน
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็นต่อการทาการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์
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ปลูกพืชในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ปลูกพืช
เพื่อทดแทนต้นเก่าหรือแปลงที่เสียหาย และวางแผนการใช้ที่ดินเพื่ อการทา
เกษตรกรรม ตามลาดับ
- ด้ า นการรวมกลุ่ ม เกษตรกรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรวมกลุ่ ม วาง
แผนการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
และการเข้ ามาเพื่อ ให้ ความรู้ข องภาครัฐและเอกชนในการเตรีย มพร้อมรับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่มแก่เกษตรกรและชุมชนมากที่สุด รองลงมา
คือ รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเรื่องความรู้ด้านการเกษตร ภาครัฐและเอกชนรับฟัง
ความคิดเห็นของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและตัดสินใจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ และรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด ตามลาดับ
- ด้า นเศรษฐกิจ เกษตรกรให้ ความส าคัญ ในเรื่อ งของการกู้เ งินจาก
สถาบันการเงินเพื่อนามาปรับปรุงการทาเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมา คือ
การวางแผนและมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการทาเกษตรกรรม และได้รับ
การสนับสนุนด้า นแหล่งเงินทุนจากหน่ว ยงานของรัฐหรือเอกชนเพื่อ นามา
ปรับปรุงการผลิต ตามลาดับ
- ด้านการเรียนรู้ เกษตรกรให้ความสาคัญในเรื่องของการนาความรู้และ
ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการทาเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมา คือ การนา
ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทาเกษตรกรรม
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ระดับการปรับตัวด้านกายภาพภายหลังการเกิดสถานการณ์ดินถล่ม
พฤติกรรมการปรับตัว
ด้านกายภาพ
1. วางแผนและปรับตัวสาหรับการใช้ที่ดินเพื่อการทาการเกษตร
2. วางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับพื้นทีท่ ี่เปลี่ยนแปลง
ไป
3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน ฟ้า อากาศ
4. นาพืชมาปลูกในพื้นทีส่ วนเพือ่ การป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
5. ใช้ปุ๋ยเคมีในการดูแลรักษาพืชในสวนมากขึ้น
6. ทาปุ๋ยชีวภาพเองเพื่อใช้ในการเกษตร
7. ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
8. ควบคุมวัชพืชโดยใช้วิธีการตัดแทนการพ่นยากาจัดวัชพืช
9. ปลูกพืชเพื่อทดแทนต้นเก่าหรือแปลงที่เสียหาย
10. เปลี่ยนแปลงจากการปลูกพืชเดิมไปเป็นปลูกพืชชนิดอื่น
11. เปลี่ยนแปลงจากการทาอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพอื่น
12. อพยพย้ายที่ทากิน
13. วางแผนบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็นต่อการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์
14. วางแผนการผลิตทีเ่ ป็นการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และคงเหลือไว้
ระดับการปรับตัวด้านกายภาพโดยภาพรวม
ด้านการรวมกลุ่ม
1. รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือในด้านการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2. รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ ข่าวสารด้านการตลาด
3. รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือในการให้ความรู้ด้านการเกษตร
4. รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือในการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้า
5. รัฐและเอกชนให้ความร่วมมือสนับสนุนและประสานงานในการลดต้นทุนการผลิต
6. รัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดหาตลาดสาหรับผลผลิตให้แก่เกษตรกร
7. รัฐและเอกชนส่งเสริมให้มสี วัสดิการต่าง ๆ แก่เกษตรกร
8. รัฐและเอกชนให้ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่ม
9. รัฐและเอกชนรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มสี ่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ
ระดับการปรับตัวด้านการรวมกลุ่มโดยภาพรวม
ด้านเศรษฐกิจ
1. กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพือ่ นามาปรับปรุงในการทาการเกษตร
2. ได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากรัฐหรือเอกชนเพื่อนามาปรับปรุงการผลิต

̅
X

ระดับการปรับตัว
S.D.
ระดับ

3.13
3.11
3.02
3.25
2.97
2.13
2.23
2.95
3.18
2.70
1.84
1.28
3.38
3.57

1.09
1.05
0.92
1.25
1.11
1.13
1.16
1.35
1.20
1.15
0.95
0.88
1.11
1.16

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง

2.77

0.13

ปานกลาง

2.62
2.75
2.87
2.97
2.16
1.97
2.25
2.97
2.77
2.59

1.23
1.25
1.18
1.25
1.13
0.98
1.10
1.32
1.26
0.10

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.87
2.64

1.31
1.11

ปานกลาง
ปานกลาง
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พฤติกรรมการปรับตัว
3. ประกอบอาชีพเสริมทาให้มีรายได้เพิ่มเติมนอกจากรายได้ที่ได้จากการเกษตร
4. มีรายได้จากสมาชิกในครัวเรือนสมทบเพื่อเป็นทุนในการทาเกษตรกรรม
5. วางแผนและมีแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทาสวน
ระดับการปรับตัวด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวม
ด้านการเรียนรู้
1. ได้รับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรม
2. นาความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการทาเกษตรกรรม
3. นาความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตรมาใช้ในการทาเกษตรกรรม
4. คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ เพื่อมาปรับใช้ในการทาการเกษตรกรรม
ระดับการปรับตัวด้านการเรียนรู้โดยภาพรวม

̅
X
2.31
1.95
2.74
2.52
3.02
3.51
3.13
3.02
3.21

ระดับการปรับตัว
S.D.
ระดับ
1.06
น้อย
0.92
น้อย
1.00
ปานกลาง
0.42 ปานกลาง
1.00
0.92
0.99
1.09
0.00

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรมในพื้นที่ดิน
ถล่มอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีดังนี้ ทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
ในด้ า นกายภาพ การรวมกลุ่ ม เศรษฐกิจ และการเรี ย นรู้ ทุน ทางสั งคมมี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวในด้านกายภาพ การรวมกลุ่ม เศรษฐกิจ และการ
เรี ย นรู้ ทุ น ทางกายภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปรั บ ตั ว ในด้ า นกายภาพ
การรวมกลุ่ม และการเรียนรู้, ทุนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวใน
ด้ า นการรวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ และการเรี ย นรู้ และ ทุ น ทางธรรมชาติ มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวในด้านกายภาพ การรวมกลุ่ม เศรษฐกิจ และการ
เรียนรู้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว (วิเคราะห์ดว้ ย Chi-Square)
ปัจจัย
ทุนมนุษย์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
ประสบการณ์
ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุน
มนุษย์กับการปรับตัว
ทุนทางสังคม
สถานภาพในชุมชน
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
การติดตามสถานการณ์
การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุน
ทางสังคมกับการปรับตัว
ทุนทางกายภาพ
พื้นที่ถือครองทางการเกษตร
การคมนาคม
ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุน
ทางกายภาพกับการปรับตัว
ทุนทางการเงิน
รายได้

ด้าน
กายภาพ

การปรับตัว
ด้านการ
ด้าน
รวมกลุ่ม เศรษฐกิจ

ด้าน
การ
เรียนรู้
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ปัจจัย
สินเชื่อ
ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุน
ทางการเงินกับการปรับตัว
ทุนทางธรรมชาติ
มูลค่าความสูญเสียด้านชีวิตและ
สุขภาพ
มูลค่าความเสียหายของที่อยู่อาศัย
มูลค่าความเสียหายของพื้นที่สวน
มูลค่าความเสียหายของพืชสวน
มูลค่าความเสียหายของผลผลิต
มูลค่าการจ้างแรงงานเพื่อซ่อมแซม
มูลค่าการปลูกพืชเพื่อซ่อมแซม
มูลค่าการบารุงพืชเพื่อให้กลับสู่
ภาวะปกติ
มูลค่าการซื้อวัสดุอุปกรณ์
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างทุน
ทางธรรมชาติกับการปรับตัว

ด้าน
กายภาพ

การปรับตัว
ด้านการ
ด้าน
รวมกลุ่ม เศรษฐกิจ







ด้าน
การ
เรียนรู้










































































*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
หมายเหตุ :  มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
 ไม่มีความสัมพันธ์
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อภิปรายผล
การปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม
- ด้านกายภาพ เกษตรกรให้ความสาคัญเรื่องการวางแผนการผลิต
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการใช้ประโยชน์ การบารุงรักษา และ
การใช้ ที่ ดิ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การท า
การเกษตรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ คงอยู่อย่างยั่งยืน ส่วนในพื้นที่ เกษตรกรรม
นั้นเกษตรกรได้นาวิธีการปลูกพืชที่มีรากหลากหลายเข้าไปปลูกเสริมเพื่อการ
ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และเกษตรกรได้มีการปลูกพืชเพื่อทดแทนต้น
เก่าหรือแปลงที่เสียหายจากเหตุการณ์ดินถล่มอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
ในการปรับตัวของ Bennett (1969) ที่ว่าการปรับตัวระดับที่สอง คือการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากวิถีชีวิตของเกษตรกรขึ้นอยู่กับธรรมชาติ ถึงแม้
สังคมเกษตรกรรมจะทันสมัยเท่าใดก็ตาม หากเกษตรกรยังต้องการประกอบ
อาชีพและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นต่อ ไปอย่างยั่งยืน จึงจาเป็ นต้องรัก ษาสมดุล
ระหว่ า งผลประโยชน์ เ ฉพาะหน้ า ในเชิ ง เศรษฐกิ จ และการธ ารงรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
- ด้า นการรวมกลุ่ม เกษตรกรให้ ความสาคัญ กับ การรวมกลุ่มใน
ลักษณะที่เข้ามาร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกรในชุมชน เนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต้องตรงจุดและ
ตรงตามความต้อ งการของคนในชุมชน ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างมากที่ทุกฝ่า ย
จะต้องพูดคุยถึงปัญหาที่แท้จริงและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป และสิ่งที่
เกษตรกรให้ความสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ รวมกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือด้าน
ความรู้ ไม่ว่า จะเป็ นความรู้ด้ า นการเกษตรใหม่ ๆ ด้า นแหล่งเงิ นทุน ด้า น
การตลาด ทั้งนี้เพราะเกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสารหรือความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
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น้อย ดังนั้นเกษตรจึงมีความจาเป็นต้องรวมกลุ่มเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารหรือ
ความรู้ให้ ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งสอดคล้อ งกับการศึกษาของ ชฎาธาร สิทธิโ ท
(2550) ที่ศึกษาบทเรียนการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดพันธุ์นางแล
และพบว่ า บทเรี ย นที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ เกษตรกรมี ก ารรวมก ลุ่ ม
แลกเปลี่ย นแนวคิด ให้ รู้ เ ท่า ทั นต่ อ สถานการณ์ มี ก ารวางแผนร่ ว มกั นและ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
- ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรให้ความสาคัญกับการนาเงินมาใช้ในการ
ปรับปรุงในการทาการเกษตร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายได้จากการเกษตรมีไม่มากนัก
เกษตรกรจึงจาเป็นที่จะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ หรือนาเงินที่ได้จาก
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ในการเกษตร โดยเกษตรกรได้มีการ
วางแผนลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการทาสวนซึ่งไม่มากก็น้อย เพื่อการใช้จ่ายนั้น
คุ้มค่าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการดารงชีพอย่างยั่งยืนและแนวคิดบริบท
ความเปราะบาง (DFID, 1999) ที่กล่าวว่า เงินมีความยืดหยุ่น สามารถนามาใช้
ประโยชน์แ ปลงสภาพเป็ นทุนประเภทอื่น ๆ ไดอย่า งหลากหลาย และเงิน
สามารถใช้ในการบรรลุเป้าประสงค์ในการดารงชีพไดโดยตรง
- ด้ า นการเรี ย นรู้ เกษตรกรได้ ป รั บ เปลี่ ย นการน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เดิมมาปรับใช้ในการทาเกษตร ดังเช่น ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วหันไป
ตัดหญ้าแทน เพราะการตัดหญ้าจะทาให้รากของหญ้าได้ยึดดินไว้ เมื่อเกิดฝน
ตกหนักดินจะถูกยึดไว้ด้วยรากหญ้าลดโอกาสไม่ให้ดินไหลไปกับน้าแต่การฉีด
ยาฆ่าหญ้าทาให้ รากของหญ้าถู กทาลายทาให้ไม่มีอะไรยึดดินไว้ เป็นวิธีการ
เกษตรแบบดั้ ง เดิ ม ที่เ คยทากั นมาก่ อ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบของ
กระบวนการส่งเสริมการเกษตรของ ดุษฎี ณ ลาปาง (อ้างถึงใน วิทยา สุขสา,
2553) ที่กล่าวว่า กระบวนการส่งเสริมการเกษตรมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4
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ประการ หนึ่งในนั้น คือ ความรู้และทักษะ ซึ่งหากเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ แ ละทั ก ษะที่ เ กษตรกรยั ง ขาด จะท าให้ เ กษตรกรน าไปปรั บ ใช้ ใ น
เกษตรกรรมต่อไปได้
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม
- ด้านกายภาพ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการปรับตัวของ
เกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม มากที่สุด คือ ปัจจัยทุนทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึก ษาของ Komba and Muchapondwa (2015) และ Ndamani and
Watanabe (2015) ที่พบว่าการเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดตามสถานการณ์ และ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกร แต่ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิริมา แท่นนิล (2557) ที่ไม่พบถึงความสัมพันธ์กับ
การปรับตัวของปัจจัยดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าสถานภาพใน
ชุ ม ชนมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปรั บ ตั ว ของเกษตรกร ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
การศึกษาข้างต้น ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มี
สถานภาพในชุ ม ชนเป็ น ลูก บ้ า น มี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นภายในชุมชน ความเป็นอยู่ในพื้นที่เป็นลักษณะเอื้อ
อาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน ลูกบ้านจะได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะชี้นาวิธีการปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ลูกบ้าน
และคอยช่ ว ยเหลื อ /สนั บ สนุ น ชาวบ้ า นด้ ว ยกั น เองก็ ไ ด้ มี ก ารพู ด คุ ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิด วางแผนเพื่อปรับเปลี่ยน หาแนวทางป้องกัน ส่งผลต่อ
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม เกิดเป็นการปรับตัว
- ด้านเศรษฐกิจ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรในพื้นที่ดินถล่มมากที่ สุด คือ ปัจจัยทุนทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึก ษาของ Komba and Muchapondwa (2015) และ Ndamani and
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Watanabe (2015) ที่พบว่าการเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดตามสถานการณ์ และ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกร แต่ไม่
สอดคล้อ งกับการศึกษาของ สิ ริมา แท่นนิล (2557) ซึ่งจากการศึก ษาพบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่เอื้ออาทรต่อกันภายในชุมชม ลูกบ้านจะ
ได้รับ การดูแลจากผู้ใหญ่บ้า น กรรมการหมู่บ้าน บุคคลเหล่านี้จ ะช่วยรักษา
ผลประโยชน์ในการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน ทาให้เกษตรกรทราบข้อมูล
และดาเนินการหาแหล่งเงินทุนเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงการผลิตได้ทันท่วงที
และยั งช่ ว ยหาแนวทางเพิ่ม รายได้ใ ห้ แ ก่ ลูก บ้ า น อี ก ทั้ง การรวมกลุ่ม มีก าร
แลกเปลี่ ย นความรู้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางการลดค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ในการท า
เกษตรกรรม
- ด้านการรวมกลุ่ม พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
ของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่มมากที่สุด คือ ปัจจัยทุนทางกายภาพ ซึ่งพบว่าไม่
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของปทุ ม วั น ประจั น พล (2543) ที่ ไ ม่ พ บถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การปรั บ ตั ว ของปั จ จั ย คมนาคม ซึ่ ง สามารถอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้ เนื่องจากพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเป็นพื้นที่ค่อนข้ าง
ใหญ่ และลักษณะพื้นที่ที่อยู่ติดภูเขา ไม่มีการระบายน้าอย่างเป็นระบบ ส่งผล
ให้เมื่อเกิดฝนตกหนักมีความเสี่ยงเกิดดินถล่ม ดังนั้นจึงต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อ
วางแผนการจัดการทรัพยากรน้า ในส่วนของการคมนาคม ที่ไม่ค่อยมีความ
สะดวกมากนั ก จึ งต้ อ งมี ก ารรวมกลุ่ม เพื่อ ช่ว ยเหลื อ กัน เช่ น การขนส่ง ที่ มี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- ด้านการเรียนรู้ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรในพื้นที่ดินถล่มมากที่สุด คือ ปัจจัยทุนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Komba and Muchapondwa (2015) Ndamani and
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Watanabe (2015) แ ล ะ Menikea and Arachchib Keeragala (2015) ที่
พบว่า รายได้แ ละสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับ การปรับ ตัว ของเกษตรกร โดย
สามารถอธิบ ายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ เนื่อ งจากรายได้ที่มีไม่มากนัก ฉะนั้น
เกษตรกรจึ งต้อ งเรีย นรู้ก ารทาการเกษตรเพื่อให้ ได้ผลผลิตที่ เพิ่มขึ้ นอย่า งมี
คุณภาพ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเกษตรกรยังต้องมีการกู้เงินมาใช้เพื่อลงทุนเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีในอนาคต
สรุปผลการวิจยั
การปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม
- ด้านกายภาพ เกษตรกรวางแผนการผลิต โดยวางแผนเรื่องการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน การบารุงรักษาที่ดิน และการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพที่
เปลี่ ย นแปลงไป ส่ ว นในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมนั้ น เกษตรกรปลู ก พื ช ที่ มี ร าก
หลากหลายเสริ ม ในพื้ น ที่ เ พื่ อ การป้ อ งกั น การพั ง ทลายของหน้ า ดิ น และ
เกษตรกรปลู ก พืช ทดแทนต้ นเก่ า หรื อ แปลงที่ ได้ รับ เสีย หายจากเหตุก ารณ์
ดินถล่ม
- ด้า นการรวมกลุ่ม เกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อ วางแผนแก้ไขปัญหา
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในชุมชน ทั้งนี้ยังรวมกลุ่มเพื่อการ
ช่วยเหลือด้านความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ด้านการเกษตรใหม่ ๆ ด้านแหล่งเงินทุน
ด้านการตลาด
- ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมีการกู้ยืมเงิน และนาเงินที่ได้จากการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงการเกษตร โดยเกษตรกรได้มี
การวางแผนลดค่าใช้ต่าง ๆ ในการทาเกษตรกรรมซึ่งไม่มากก็น้อย เพื่อการใช้
จ่ายนั้นคุ้มค่าที่สุด
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- ด้ า นการเรี ย นรู้ เกษตรกรได้ ป รั บ เปลี่ ย นการน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เดิมมาปรับใช้ในการทาเกษตร ดังเช่น ไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วหันไป
ตัดหญ้าแทน ซึ่งเป็นวิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมที่เคยทากันมาก่อน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่ม
- ด้านกายภาพ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการปรับตัวของ
เกษตรกรในพื้นที่ดินถล่มมากที่สุด คือ ปัจจัยทุนทางสังคม ได้แก่ สถานภาพใน
ชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดตามสถานการณ์ และการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน อธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทาให้รับรู้
ข่าวสารต่างๆ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรม ทาให้เกิดการปรับตัว และการที่เกษตรกรได้ ติดตาม
สถานการณ์ ทาให้ รู้ เท่ า ทัน การเปลี่ย นแปลงทาให้ เ กษตรกรสามารถน ามา
วางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนหรือหาแนวทางป้องกันต่าง ๆ ทั้งนี้การสนับสนุน
ของหน่วยงานนั้นจะส่งผลให้การปรับเปลี่ยนเป็นไปได้ง่ายขึ้น
- ด้านเศรษฐกิจ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรในพื้นที่ดินถล่มมากที่สุด คือ ปัจจัยทุนทางสังคม ได้แก่ สถานภาพใน
ชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม การติดตามสถานการณ์ และการสนับสนุนจาก
หน่ว ยงาน อธิบ ายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ การเข้ า ร่ว มเป็ นสมาชิก กลุ่มทาให้
เกษตรกรพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กัน ตลอดจนระดมเงินทุนช่วยเหลือ
กันภายในชุมชน และการติดตามสถานการณ์ทาให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทา
ให้เกษตรกรสามารถนามาวางแผนการใช้จ่ายในการทาการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น
และการมี ส ถานภาพในชุ ม ชนเป็ น ลู ก บ้ า นได้ รั บ การดู แ ลจากผู้ ใ หญ่ บ้ า น
กรรมการหมู่บ้ า น ชี้ แ นะวิ ธี ก ารปรั บ ตัว ในรู ป แบบต่ า ง ๆ คอยช่ ว ยเหลื อ /
สนับสนุน หาแนวทางเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกบ้าน ทาให้ลูกบ้านมีรายรับที่เพิ่มขึ้น
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- ด้านการรวมกลุ่ม พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
ของเกษตรกรในพื้นที่ดินถล่มมากที่สุด คือ ปัจจัยทุนทางกายภาพ ได้แก่ พื้นที่
ถือครอง และการคมนาคม อธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ ด้วยเนื้อที่ในการถื อ
ครองทางการเกษตรมีจานวนมาก และลักษณะมีความเสี่ยงเกิดดินถล่ม ดังนั้น
จึ งต้อ งรวมกลุ่มเพื่อ วางแผนการจั ดการทรัพ ยากรน้า และในส่ว นของการ
คมนาคมที่ไม่สะดวกจึงต้องรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลื อในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องค่า
ขนส่งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีการรวมกลุ่มจะทาให้เกษตรกรมีการช่วยเหลือในการ
ขนผลผลิตทาให้ลดต้นทุนลงได้
- ด้านการเรียนรู้ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
เกษตรกรในพื้นที่ดินถล่มมากที่สุด คือ ปัจจัยทุนทางการเงิน ได้แก่ รายได้ และ
สินเชื่อ อธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ เนื่องจากรายได้ที่มีไม่มากนัก เกษตรกร
จึงต้องเรียนรู้การทาการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ แต่ถึง
อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังต้องมีการกู้เงินมาใช้เพื่อลงทุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
- ด้านกายภาพ ภาครัฐและเอกชนควรให้ความรู้ในการวางแผน
เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น รู ป แ บ บ ก า ร ท า เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมหาแนวทางกับผู้นาชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่
จัดกิจกรรมส่งเสริมแนวทางความรู้ และช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถทา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ควรมีการติดตามผลและให้คาปรึกษาเมื่อ
เกษตรกรเกิ ด ปั ญ หา รวมทั้ ง ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการท า
เกษตรกรรมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ
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- ด้านการรวมกลุ่ม ภาครัฐและเอกชนควรเข้ามาพูดคุยหารือกับ
ผู้นาชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ถึงแนวทางการจัดการน้าเพื่อให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ดินถล่มพร้อมกับวิธีการรับมือผลกระทบที่
เกิดขึ้น อาจจะเป็นการจัดทาแผ่นพับให้ความรู้เพื่อแจกให้กับเกษตรกร หรือ
เข้ามาพบปะพูดคุยในวันประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในชุ มชนให้ มีค วามเข้ มแข็ ง เป็ นน้าหนึ่ง ใจเดี ย วกั น
เพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนในการช่วยลดต้นทุนการผลิต
อาจทาได้โดยปรับลดราคาปุ๋ย เพราะถือต้นทุนสาคัญ
- ด้ า นเศรษฐกิจ ภาครัฐและเอกชนควรให้ ความรู้ ในการกู้ เงิ น
สถาบันการเงินที่เกษตรกรสามารถกู้เงินได้ ซึ่งในที่นี้สถาบันการเงินอาจจะเข้า
ไปในพื้ นที่ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ เ กษตรกรที่ มี ค วามประสงค์ จ ะกู้เ งิ น จะท าให้
เกษตรกรมีความเข้ า ใจวิธี ก ารต่า ง ๆ มากยิ่งขึ้ น อี ก ประเด็ นที่ภ าครัฐและ
เอกชนควรให้ความสาคัญคือการช่วยลดค่า ใช้จ่ายในการทาเกษตรกรรม โดย
ให้ความรู้ในการวางแผนใช้จ่าย ตลอดจนส่งเสริมความรู้/ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริม
- ด้านการเรียนรู้ ภาครัฐและเอกชนควรให้ความรู้ทางการเกษตร
ใหม่ ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยพาผู้นาชุมชนไปศึกษาแนวทางการ
ทาเกษตรกรรมใหม่ ๆ และจั ดเวทีเสวนาแบ่ งปั นความรู้แ ละประสบการณ์
ภายในชุมชนและความรู้ใหม่ เพื่อนามาหาแนวทางผสมผสานเพื่อให้เกิดแนว
ทางการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่แก่เกษตรกร
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่มพื้น ที่
อื่น เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาซึ่งอาจจะทาให้เห็นมุมมองอื่นที่ต่าง
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จากพื้นที่ศึกษานี้ ช่วยให้เข้าใจความต้องการในการปรับตัวในแต่ละพื้นที่มาก
ยิ่งขึ้น
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ความสัมพันธ์และผลกระทบของการกากับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการกาไรที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Relation and Effect of Good Corporate Governance and
Earnings Management affect to value of Firms Listed in
The Stock Exchange of Thailand
ดลญา เบญจศาสตร์1 ภูริษา ซาเจริญ2 ปวริศา พลวงศ์สกุล3
ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์4 ธิบดี สกุลวิชญธาดา5
วรวิทย์ กุลตังวัฒนา6 เบญจวรรณ ศุภัทรพร7
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
กากับดูแลกิจการที่ดีการจัดการกาไรที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาการศึกษาบริษั ทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทที่มีราคาหลักทรัพย์ 50 อันดับ
1,2,3

นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร
4,5,6,7 อาจารย์ ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร rsu_18@hotmail.com
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แรก (SET 50) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งการกากับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการกาไร ได้ถูกกาหนดให้เป็นตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ
ผลการวิจัยพบว่า 1) การกากับดูแลกิจการที่ดี ด้านโครงสร้างของผู้ถือหุ้นมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการจัดการกาไร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) การกากับดูแลกิจการที่ดี ด้านขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์
และผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า กิ จ การ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
และ 3) การจัดการกาไร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่ากิจการ
คาสาคัญ: การกากับดูแลกิจการที่ดี การจัดการกาไร มูลค่ากิจการ
Abstract
The objective of this research to study relationship and effect
of Good Corporate Governance, Earnings Management on firm
value of firms listed in the stock exchange of Thailand (SET 50).
Statistics used for data analysis were correlation and regression
analysis. Good Corporate Governance and earnings Management
was regarded as independent variable that have effect on firm
value. The results revealed the following findings : 1) Good
Corporate Governance have relationships and positive effects on
Earnings Management 2) Good Corporate Governance, Size have
relationships and positive effects on firm value at statistically level
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0.05. and 3) Earnings Management no have relationships and
positive effects on firm value.
Keywords: Good Corporate, Governance Earnings, Management
firm value
บทนา
วิก ฤตการณ์ทางการเงินในภูมิภ าคเอเชีย รวมทั้งการล้มละลายของ
สถาบันการเงินตลอดจนภาคธุรกิจทั้งในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นทั่วโลก
อันเป็นผลมาจากการขาดการกากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท ได้ส่งผลเสียหาย
ต่อบุ คคลหลายฝ่า ยไม่ว่า จะเป็น ผู้ถื อหุ้นรายย่อย ผู้ถื อหุ้นที่เป็นสถาบันการ
ลงทุนกองทุนสาหรับเลี้ยงชีพ หรือแม้กระทั่งพนักงานของบริษัทเอง ดังนั้น
หัวใจของกลไกการกากับดูแลกิจการที่ดีจึงกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
อย่างกว้างขวางในปัจจุบันที่เชื่อว่าหากมีบริษัท “การกากับดูแลกิจการที่ดี ”
ก็จะทาให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างยุติธรรม
และส่งผลให้ กิจการมีภาพพจน์ที่ดีขึ้ นไปยิ่งขึ้นในสายตาผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงคู่ค้าของบริษัท (สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเป็ นตลาดที่น่า ลงทุนมากตลาดหนึ่งในภู มิภ าคเอเชีย ดังนั้น การสร้า ง
ความเชื่อมั่นให้นักลงทุนโดยการส่งเสริมให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วย
ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งยั่ ง ยื น (ฉวี ว รรณ ชู ส นุ ก , 2555) และมี
ประสิทธิภ าพแล้วย่ อมสามารถใช้เป็นเครื่อ งมือ ในการสร้างมูลค่า เพิ่มให้แ ก่
องค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นและ
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นั ก ลงทุ น ก็ จ าเป็ น ที่ ต้ อ งประเมิ น องค์ ก ร เพื่ อ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจลงทุ น
ดังนั้น การกากับดูแลกิจการที่ดี จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถชี้วัดประสิทธิภาพ
หรือเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดมูลค่ากิจการ (Firm Value) อีกด้วยในขณะเดียวกัน
การกากับดูแลกิจการที่ดีไม่ได้มุ่งเน้นในการบริหารองค์ กรที่มีความโปร่งใสแต่
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การกากับดูแลกิจการที่ดียังสามารถลดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ภายในและภายนอกองค์กรที่ ดีด้วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้แล้วยังสามารถยับยั้ง การนาไปสู่การ
จัดการกาไรภายในองค์ กรเช่นเดียวกันที่เป็นผลมาจากการแทรกแซงของฝ่าย
บริ ห ารในการน าเสนอการรายงานทางการเงิ น ต่ อ บุ ค คลภายนอก
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบถึงความเกี่ยวข้องของการกากับดูแลกิจการที่
ดีกับ การจั ดการก าไร เช่น จี รณา โฉมจั นทร์ (2550) กล่า วว่า บทบาทของ
คณะกรรมการอิ สระในคณะกรรมการบริษั ทและอนุก รรมการตรวจสอบมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการกาไร โดยใช้แบบจาลองของ Jones (1991)
โดยใช้วิธีผลรวมของรายการเกณฑ์คงค้างในการวัดขนาดของกาไร ไพริน ใจทัด
(2555) กล่ า วว่ า การก ากับ ดู แ ลกิ จ การกั บ การจั ดการก าไรของบริษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
จัดการกาไร นอกจากนี้ผลการวิจัยในต่างประเทศยังพบว่า การปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยลดปัญหาตัวแทน และตลอดจน
ช่วยลดการจัดการกาไรที่เกิดจากพฤติการณ์ของฝ่ายบริหารอีกด้วย Wysocki,
(2003) Chen, Elder and Hsieh (2007) , Liu and Lu (2007) , Henry
(2010) การที่จ ะประเมิ นการจั ดลาดับ ของการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีนั้นจึ ง
จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ตั ว ชี้ ผ ลกา รด าเนิ น งาน ( Performance Measures)
ที่สามารถเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และเป็นสิ่งผลักดันให้เกิด
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มูลค่ากิจการ (อัจฉรา เรืองสุวรรณ, 2549) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีผู้คิดค้น
เทคนิคและวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ มากมายไม่
ว่าจะเป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน ที่เน้นเฉพาะตัวเลขทางบัญชีจากงบการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางการตลาดเข้าด้วยกันที่เรียกว่า แนวคิด Tobin’s Q
เป็นแนวคิดหนึ่งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่นามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรื อ วั ด มู ล ค่ า กิ จ การ ซึ่ ง แนวคิ ด Tobin’s Q เป็ น แนวคิ ด ที่ น าเสนอโดย
Professor James T. Tobin ศาสตราจารย์แห่ งมหาวิทยาลัย Yale แนวคิด
Tobin’s Q เป็ นตัววัดผลงานที่เกิดจากแนวคิดการผสมผสานข้ อ มูลจากงบ
การเงินและมูลค่า ทางการตลาดของหุ้นที่อยู่ในมือของผู้บริห าร Professor
James T. Tobin เชื่อว่าโมเดล Tobin’s Q เป็นตัววัดที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่า
กิจการ เพราะอัตราส่วนนี้สามารถใช้การคาดการณ์ตัดสินใจจ่ายเงินลงทุนใน
อนาคต โดยตัวเลขจะอยู่ในรูปของ Ratio ซึ่งคานวณจากการหารค่าตลาด
( market value) ข อ ง สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ด้ ว ย ร า ค า เ ป ลี่ ย น แ ท น
(replacement cost) ของสินทรัพย์นั้น แนวทางในการคานวณ Tobin’s Q ที่
ใช้ในงานวิจั ย ประกอบด้ว ย การคานวณค่า Tobin’s Q ตามแนวทางของ
Lindenberg and Ross ได้รับ การยอมรับ ว่า มีความถู ก ต้อ งตามหลักทฤษฎี
Chung และ Pruitt จึงทาการวิจัยเพื่อทดสอบว่าค่า Tobin’s Q ที่คานวณได้
จะมีค่า ใกล้ เคีย งกันมาก (มีความคล้ า ยคลึง กันอย่า งน้ อ ย 96%) (สิรินทร์
ศรีมงคลพิทัก ษ์ , 2555) จากการสารวจความคิดเห็ นของผู้บ ริหารด้า นการ
กากับดูแลกิจ การ กลุ่มประชากรครอบคลุมอเมริกาเหนือและยุโ รปผลการ
สารวจพบว่ากรรมการบริษัทและผู้บริหารตระหนักว่าการกากับดูแลกิจการมี
ความสาคัญมากขึ้นเนื่องมาจากความกดดันที่ต้องการจะลดความผันผวนที่
องค์ ก รไม่ได้ คาดหวัง ไว้ข องก าไรการต้อ งปฏิบั ติตามคาสั่งของ Sarbanes-
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Oxley Act และกฎหมายอื่นที่คล้ายคลึงกันระดับโลก รวมทั้งแรงกดดันจากนัก
ลงทุน เริ่ ม ให้ ความส าคั ญ กับ นโยบายและกระบวนการขององค์ ก รมากขึ้ น
ในทานองเช่นเดียวกัน การนาเอากรอบการกากับดูแลกิจการมาใช้ในองค์กร
โดยศึก ษาตามแนวคิดของ COSO ERM “Enterprise Risk Management”
พบว่า องค์ป ระกอบของการก ากับ ดูแ ลกิจ การในแต่ละองค์ป ระกอบได้ถู ก
นามาใช้ปฏิบัติไม่เท่ากัน โดยองค์ประกอบที่นามาใช้สูงสุดก็คือ กิจกรรมการ
ควบคุม การติดตามผล และการประเมินความเสี่ยง ตามลาดับ
ดังนั้น ในการศึก ษางานวิจั ยจึ งได้นาเสนอในส่ว นของการก ากับดูแ ล
กิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นการนาการก ากับ ดูแ ลกิจ การมาใช้ในการประเมินที่จ ะส่งผลต่ อ
การจัดการกาไร และมูลค่ากิจการ ผู้วิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษาว่า การที่กิจการมี
การกากับดูแลกิจการที่ดีจะมีผลกระทบกับการจัดการกาไร และมูลค่ากิจการ
หรือไม่ และเป็นไปทิศทางใด และสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้
หรื อ ไม่ ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย สามารถน าไปเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการกากับดูแลกิจการที่ดี
การจัดการกาไรที่มีต่อมูลค่ากิจการ
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ขอบเขตของการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยใน โดยผู้ วิ จั ย ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ บริษัทที่มีราคาหลักทรัพย์
50 อันดับแรก (SET 50) โดยใช้ข้อมูลงบการเงินในช่วงเวลา 2559 ตัวแปรที่ใช้
ในการศึ ก ษาประกอบด้ ว ย ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
การจัดการกาไร ตัวแปรตาม คือ มูลค่ากิจการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การกากับดูแลกิจการที่ดี
อัตราผลตอบแทน
โครงสร้างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
ขนาดกิจการ

การจัดการกาไร

มูลค่ากิจการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 การกากับดูแลกิจการที่ดมี ีอิทธิพลต่อการจัดการกาไร
สมมติฐานที่ 2 การกากับดูแลกิจการที่ดมี ีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ
สมมติฐานที่ 3 การจัดการกาไรมีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
เป็นข้อมูลงบการเงินรายปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์
แห่ งประเทศไทยในกลุ่มบริษั ทที่ผ่า นการคัดเลือก 50 อันดับ แรก (SET 50)
โดยศึก ษาวิเคราะห์ข้อมูลของงบการเงิน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลได้จากแหล่งข้ อมูลที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็ น
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยฐานข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะได้
จากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระบบเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(SETSMART) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลงบการเงินใน
ช่วงเวลา พ.ศ. 2559 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ ตัวแปรอิสระ คือ การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการกาไร ตัวแปรตาม คือ มูลค่ากิจการ
2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(inferential statistics) ประกอบด้วย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และ
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ ในการทดสอบความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ผลกระทบของทิศทางของตัว แปรอิสระกับ ตัวแปรตาม ซึ่งเขี ยนเป็นสมการ
ดังนี้
Earnings Management = β0 + β1 (RE) + β2 (ST) + β3 (WT) + ε (1)
Value
= β0 + β1 (RE) + β2 (ST) + β1 (WT) + ε (2)
Value
= β0 + β1 (Earnings Management) + ε (3)
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เมื่อ Earnings Management
RE
ST
WT
ε
β

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

การจัดการกาไร
อัตราผลตอบแทน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ขนาดของกิจการ
ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย

ผลการวิจัย
ตารางที่1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับการจัดการ
กาไร
Valuable
EM**
RE
ST
WT
VIF
EM
.164
.362*
.261*
RE
.014
.041
1.002
ST
.014
1.011
WT
1.013
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** หมายถึง Earnings Management

จากตาราง 1 พบว่า การกากับดูแลกิจการ ด้านโครงสร้างผู้ถือ
หุ้น (ST) และขนาดของกิจการ (WT) มีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา
Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้
ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่ 1.002 – 1.013 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ทาให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity (Black, 2006)
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้การจัดการกาไร
Earnings
Management
t
p-value
Corporation
Governance
Standard
B
Error
constant
1.157
.891
1.298 .201
Rate of Return (RE)
-.039
.034
-1.146 .259
ownership structure
.073
.030
2.445 .019*
(ST)
Size (WT)
- .230
.147
-1.567 .125
F = 3.573 p = .022 Adj R2 = .149
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า การกากับดูแลกิจการที่ดี ด้านโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการจัดการกาไร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ 1 การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ด้ า น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับการจัดการกาไร จากนั้น
ผู้วิจัยได้สร้างสมการพยากรณ์การจัดการกาไร ดังนี้
Earnings Management = 1.157+ .073 (ST)
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการกากับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการ
Valuable
Value
RE
ST
WT
VIF
Value
.139
.006
.645*
RE
.014
.041
1.002
ST
.104
1.011
WT
1.013
จากตาราง 3 พบว่า การกากับดูแลกิจการ ด้านขนาดของกิจการ
(WT) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ซึ่ ง อาจเกิ ด เป็ น ปั ญ หา Multicollinearity ดั ง นั้ น
ผู้วิจัยจึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF
ของตัวแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่ 1.002 – 1.013 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัว
แปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ทาให้เกิดปัญหา Multicollinearity
(Black, 2006)
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้มูลค่ากิจการ
Value
Corporation
p-value
Standard
B
Governance
t
Error
constant
12.193
2.113
5.769 .000
Rate of Return (RE)
.077
.082
-.948 .349
ownership structure
-.036
.071
-.500 .619
(ST)
-5.466 .000*
Size (WT)
1.900
.348
F = 10.424 p = .000 Adj R2 = .391
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบว่า การกากับดูแลกิจการด้านขนาดของกิจการมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบกับกับมูลค่ากิจการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 การกากับดูแลกิจการ ด้านโครงสร้างผู้
ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับการจัดการกาไร จากนั้นผู้วิจัยได้สร้าง
สมการพยากรณ์มูลค่ากิจการ ดังนี้
Value = 12.193+ 1.900 (WT)
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการจัดการกาไรกับมูลค่ากิจการ
Valuable
Value
EM
VIF
Value
.203
EM
1.072
จากตาราง 5 พบว่า การกากับดูแลกิจการ ด้านขนาดของกิจการ
(WT) มีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจเกิดเป็นปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงทาการทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่า ค่า VIF ของตัว
แปรอิ สระ มีค่า ตั้งแต่ 1.002 – 1.013 ซึ่งมีค่า น้อ ยกว่า 10 แสดงว่า ตัว แปร
อิ ส ระมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ที่ ไ ม่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา Multicollinearity
(Black, 2006)
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้มูลค่ากิจการ
Value
Earnings
t
p-value
Standard
B
Management
Error
constant
1.119
.399
2.805 .008
Earnings
.568
.419
1.358 .182
Management
F = 1.844 p = .000 Adj R2 = .019
จากตาราง 6 พบว่า การจั ดการก าไรไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละ
ผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 3 การกากับดูแลกิจการ
ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์และผลกระทบกับการจัดการกาไร
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
กากับดูแลกิจการที่ดีการจัดการกาไรที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า
1) การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้ า นโครงสร้ า งผู้ บริ ห าร (ST)
มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการจัดการกาไร สอดคล้องกับ Bonazzi &
Islam (2007) แนวคิ ดของทฤษฏี ตัว แทน (Agency Theory) กล่ า วว่า เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในกิจการด้านตัวแทนและตัวการ
กล่าวคือตัวการคือผู้ถือหุ้นต้องการที่จะว่าจ้างให้ตัวแทน คือ ผู้จัดการ หรือ
ประธานฝ่ายบริหารให้ความร่วมมือในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย โดย
ตัวการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับตัวแทนตามสัญญาและผลการดาเนินงาน
(Intakhan & Ussahawanitchakit, 2009) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม Jensen and
Meckling (1976) อ้ า ง อิ ง ใ น ภ า ณุ พ ง ษ์ โ ม ก ไ ธ ส ง (2557) ก ล่ า ว ว่ า
การบริหารงานของกิจการอาจเกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวแทนหรือเกิดความ
ขัดแย้งในการบริหารงานจากการมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องผลประโยชน์
ระหว่างฝ่ายบริหารและเจ้าของกิจการ โดยหากฝ่ายประธานบริหารต้องการ
ได้รับผลตอบแทนสูงสุดด้วยการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรของกิจการให้เกิ ด
ผลตอบแทนซึ่ ง อาจจะไม่ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของบรรดาเจ้ า ของ
Limpaphayom & Manmettakul (2013) พบว่า เจ้าของกิจการเป็นผู้บริหาร
มีผลกระทบในทิศทางบวกกับความต้องการใช้รายการคงค้างที่อยู่ในดุลพินิจ
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งแสดงถึงฝ่ายบริหารของกิจการเลือกใช้นโยบายทางบัญชี
เพื่ อ จั ดการก าไร ที่ มีต่อ มูล ค่า ของกิ จ การเพิ่มขึ้ น ทฤษฎีตัว แทน (Agency
Theory) กล่าวว่าเมื่อตัวการจ้างตัวแทนมาปฏิบัติงานในนามของตนและมอบ
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อานาจการตัดสินใจใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานเพื่อให้ตัวการได้รับประโยชน์
สูงสุด ตัวการจะสร้างแรงจูงใจและระบบตรวจสอบ เพื่อให้มั่น ใจว่าตัวแทนจะ
ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของตัวการเป็นหลัก แต่ธรรมชาติของมนุษย์ย่อม
ทาเพื่อประโยชน์ข องตนเองก่อนประโยชน์ของผู้อื่นจึงเกิดความขัดแย้งทาง
ผล ป ร ะ โ ย ช น์ Jensen & Meckling (1 97 6) , Watts and Zimmerman
(1983) นอกจากนี้แนวคิดตาม Bonus Plan Hypothesis กล่าวถึงวิธีที่ตัวการ
ใช้สร้างแรงจูงใจให้ตัวแทนดาเนินงานเพื่อให้ตัวการได้รับประโยชน์สูงสุดเป็น
แผนการจ่ายโบนัส คือจานวนโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ โดยมีสมมติฐาน
ว่าปีใดผลกาไรใกล้ถึงเป้าที่จะได้รับโบนัส ผู้บริหารจะรับรู้กาไรของรอบบัญชี
หน้าไว้รอบปัจจุบันเพื่อให้ตนได้รับโบนัส แต่ถ้าปีใดมีแนวโน้มว่ากาไรไม่ถึงเป้า
ผู้บ ริห ารจะเลื่ อ นการรับ รู้รายได้รอบบั ญชีปั จ จุ บั นไปไว้รอบหน้า และรับ รู้
ค่าใช้จ่ายของรอบบัญชีหน้าไว้รอบปัจจุบัน เพื่อเพิ่มกาไรในรอบบัญชีหน้าให้
สูงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผู้บริหารกับการจัดการกาไรเป็นบวก
2) การกากับดูแลกิจการที่ดี ด้านขนาด (WT) มีความสัมพันธ์กับ
มูลค่ากิจการ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Beiner, Drobetz, Schmid &
Zimmerman (2004) พบว่ า ขนาดของกิ จ การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกันกับผลการดาเนินงานของกิจการ
3) การจั ด การก าไรไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละผลกระทบต่ อ มู ล ค่ า
กิจการ สอดคล้องกับ Weisbach (1988), Jensen (1993), Yenmark (1996),
Chiang & Chia (2005), Hermalin & Weisbach, (1991) เนื่อ งจาก การวัด
มูลค่ากิจการ จากการศึกษางานวิจัยในอดีตสามารถวัดผลได้เด่นชัดจากอัตรา
ทางการเงินที่สามารถสะท้อนให้เ ห็นถึงผลการดาเนินงาน อาทิ กระแสเงินสด
ปลอดภาระ เช่นเดียวกันกับ งานวิจั ย ของ Modigliani & Miller (1958) ได้
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เสนอเรื่องการบริหารกาไรกับมูลค่าของบริษัทว่าโครงสร้างของเงินทุนไม่มีผล
ต่อมูลค่าของบริษัท
ข้อเสนอแนะ
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเฉพาะบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับบริษัทที่มีมูลค่าราคาตลาดสูง 50 อันดับแรก
(SET 50) และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินเพียงปี 2559 ดังนั้น เพื่อให้
ข้อมูลการศึกษางานวิจัยในอนาคตได้ข้อมูลที่เชิงกว้าง อาจจะศึกษางบการเงิน
ย้อนหลัง 5 – 10 ปี เพื่อให้ข้อมูลด้านการเงินมีความเชิงลึกและชัดเจนมาก
ยิ่ง ขึ้ น ที่ส ามารถเป็ นผลลั พ ธ์ เ ชิ ง ประจั ก ษ์ พร้ อ มทั้ ง แยกประเภทของกลุ่ ม
อุ ตสาหกรรมของแต่ละประเภท รวมถึ งลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ข้ อ มูลกั บ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและเชิงลึกมากยิ่งขึ้นที่ จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักลงทุน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับนี้ได้สาเร็จด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ
อย่างสูงยิ่งจาก “อาจารย์ปิยาภิศักดิ์ติโก เจียรสุคนธ์ ” ผู้ซึ่งถ่า ยทอดความรู้
กระบวนการทาวิจัยทางการบัญชี คุณค่าและประโยชน์จากบทความวิจัยฉบับนี้
ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบูรพาจารย์ทุกท่าน
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คาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารการจัดการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้
เปิดรับบทความจากนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับสากล มีกาหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีขอบเขตของเนื้อหาของบทความที่
พิจารณาตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ /บริหารธุรกิจและการ
จัดการ นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทั้งนี้ทุกบทความจะต้อ งผ่านการตรวจสอบจากผู้ ทรงคุณวุฒิผู้
กลั่นกรองบทความ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์เป็นไปตาม
รูปแบบมาตรฐานตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพวารสาร ขอให้ผู้ส่งบทความ
จัดพิมพ์ในรูปแบบตามคาแนะนานี้
ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (research article) เป็นผลงานที่ได้จากข้อมูลที่ผู้เขียน
ได้ศึกษาวิจัยด้วยตนเอง โดยมีการนาเสนอบทนา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
วิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย และสรุปการวิจัย
เพื่อนาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
2. บทความปริทรรศน์ (review article) เป็นการเขียนที่เรียบเรียงจาก
การทบทวนวรรณกรรมในศาสตร์หรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยละเอียด มี
การค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย ครอบคลุม และมีการ
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อ้างอิงอย่างเป็นระบบและถูก ต้อง เพื่อนาเสนอเนื้อหาเชิงวิชาการด้วยการ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ อภิปรายผล เปรียบเทียบ สรุปประเด็น วิพากษ์ และให้
ข้อเสนอแนะว่าแนวโน้มควรเป็นไปในทิศทางใด
การเตรียมต้นฉบับบทความ
1. บทความต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อความรวม 10-15 หน้า
(รวมเอกสารอ้ า งอิ ง) โดยพิมพ์ ด้ว ยโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ ด (MS word)
ขนาดกระดาษ A4 แบบคอลัมน์เดียว
3. การตั้งหน้ากระดาษ
การตั้งหน้ากระดาษมีข้อกาหนดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระยะขอบในการตั้งหน้ากระดาษ
ขอบกระดาษ
ขอบบน
ขอบล่าง
ขอบซ้าย
ขอบขวา

ระยะขอบ (นิ้ว)
1.5
1
1.5
1

4. หัวข้อหลักในบทความ
หัวข้อหลักในบทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 หัวข้อหลักในบทความวิจัยและบทความปริทรรศน์
หัวข้อหลักในบทความวิจัย
ชื่อบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ
คาสาคัญ
Abstract
Keywords
บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
วิธีดาเนินการวิจัย
ผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง

หัวข้อหลักในบทความปริทรรศน์
ชื่อบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ
คาสาคัญ
Abstract
Keywords
บทนา
เนื้อหา
บทสรุป
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง
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5. รูปแบบตัวอักษรในการพิมพ์บทความ
รูปแบบตัวอักษรในการพิมพ์บทความมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขนาด ลักษณะ และการจัดตาแหน่งตัวอักษรในการพิมพ์บทความ
รายการ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียน
ตาแหน่งและทีอ่ ยู่
ของผู้เขียน
หัวข้อหลัก
เนื้อเรือ่ ง

รูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK
ขนาด
ลักษณะ
18
ตัวหนา
16
ตัวธรรมดา
14
ตัวธรรมดา
16
16

ตัวหนา
ตัวธรรมดา

การจัดตาแหน่ง
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เชิงอรรถ ชิดซ้าย
ชิดซ้าย
ชิดซ้ายและขวา

6. การเว้นบรรทัด
6.1 การขึ้นหัวข้อหลัก เว้น 1 บรรทัด
6.2 ก่อนและหลังการแสดงภาพและตาราง เว้น 1 บรรทัด
6.3 หัวข้อรองและการพิมพ์สว่ นเนื้อหาไม่มีการเว้นบรรทัด
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คาอธิบายหัวข้อหลักในบทความ
1. ชื่อบทความ ควรกะทัดรัด ไม่ใช้คาย่อ และไม่ควรยาวเกินไป
2. ชื่อผู้เขียน ให้อยู่ถัดจากชื่อเรื่อง ระบุผู้เขียนทุกคนเฉพาะชื่อและนามสกุล
โดยชื่อแรกเป็นผู้เขียนหลัก (corresponding author) และใช้ตัวเลขอารบิกตัว
เล็ ก ก ากั บ เหนื อ ตั ว อั ก ษรสุ ด ท้ า ยของนามสกุ ล ทุ ก คน เรี ย งล าดั บ ตั ว เลข
กาหนดให้เขียนบรรทัดละไม่เกิน 2 คน
3. ตาแหน่งและที่ อ ยู่ข องผู้ เ ขี ย น ระบุ ไว้ที่เชิง อรรถ จั ดชิ ดซ้า ย ระบุ ข้ อ มู ล
ผู้เขียนทุกคน
1 นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
abc@yahoo.com
2 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริ หารธุรกิจและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาแหน่งและที่อยู่ของผู้เขียนบทความ
4. บทคั ด ย่ อ และ Abstract ความยาวไม่ ค วรเกิ น อย่ า งละ 10-15
บรรทัด หรือ 150-200 คา ไม่ควรเกิน 2 ย่อหน้า และไม่มีหัวข้อย่อย
5. คาสาคัญ และ Keywords คาสาคัญไม่ควรเกิน 5 คา ไม่ต้องมีคาว่า
“และ (and)” หน้าคาสุดท้าย การเขียนคาสาคัญภาษาไทยต่อจากบทคัดย่อ
ภาษาไทย คาสาคัญภาษาไทยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่นระหว่างคา สาหรับ
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การเขี ย นค าส าคั ญ ภาษาอั งกฤษต่ อ จากบทคัด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษ ค าสาคั ญ
ภาษาอังกฤษ ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) คั่นระหว่างคา
คาสาคัญ: การจัดการ แผนพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม
Keywords: Management, Community Plan, Social Development
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียนคาสาคัญ และ Keywords
6. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
6.1 บทนา คือ ส่ว นแสดงข้ อมูล ครอบคลุมความสาคัญและที่มาของ
ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทนาควร
เขียนรูปแบบเรียงความให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน
6.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ข้ อ ความที่ ผู้ วิ จั ย ก าหนดว่ า ต้ อ งการค้ น หา
ข้อเท็จจริงใดบ้าง
6.3 ขอบเขตการวิจัย คือ การกาหนดขอบเขตของประชากร ขอบเขต
ของตัวแปร และขอบเขตของช่วงเวลาอย่างชัดเจน
6.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ การสรุปกรอบความคิดในการวิจัยทาง
ทฤษฎีที่เป็นของตนเองอย่างชัดเจน
6.5 ข้อสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) คือ ข้อความที่กาหนดขึ้นตามความคิด
ที่คาดหวังว่าผลการวิจัยจะเป็นไปในลักษณะใด
6.6 วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
6.7 ผลการวิจัย คือ ข้อมูลที่ตอบตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
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6.8 สรุปการวิจัย ประกอบด้วย สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะทั่วไป
และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.9 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ระบุแหล่งทุน หรือผู้มีส่วนสนับสนุนใน
การทาวิจัยให้ประสบความสาเร็จ
6.10 ภาพประกอบ (ถ้ า มี) ให้ ร ะบุ ชื่อ รูป ภาพหลังแสดงรูป ภาพ จั ด
กึ่งกลางหน้ากระดาษ ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 1 รายได้บ็อกออฟฟิตเมืองไทย ปี พ.ศ. 2553
ที่มา: (ศิวาวุธ ไพรีพินาศ, 2556)
6.11 ตาราง (ถ้ามี) ให้ระบุชื่อตารางก่อนแสดงตารางข้อมูล จัดชิดซ้าย
และในการพิมพ์ตารางกาหนดให้มีมีเส้นตารางในแนวนอนและแนวตั้งภายใน
ตาราง ไม่มีเส้นตารางในแนวตั้งขอบด้านซ้ายและขวาของตาราง ดังตัวอย่าง
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ตารางที่ 1 พื้นที่อนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ
ประเทศ จังหวัด
ไทย
ศรีสะเกษ
ลาว

สาละวัน

กัมพูชา

พระวิหาร

พื้นที่อนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
ป่าสงวนแห่งชาติพูเชียงทอง
ป่าสงวนแห่งชาติเซซับ
ป่าสงวนพระวิหาร

การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้ า งอิ ง เอกสารจะใช้ ร ะบบการอ้ า งอิ ง และการเขี ย นรายการ
เอกสารอ้ า งอิ ง ตามแบบ APA (American Psychological Association)
เพื่อให้การอ้างอิงถึงผลงานของบุคคลอื่นมีความชัดเจนในการลงรายการอ้างอิง
ในบทความเป็นรูปแบบเดียวกัน มีข้อกาหนดของการเขียนอ้างอิงมีดังนี้
1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาเป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่
ปรากฏในเนื้อหาบทความ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ คั่นด้วยจุลภาค (,)
การอ้างอิงแทรกในเนื้อหามี 2 แบบ ดังนี้
1.1 การอ้างอิงไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง รูปแบบการเขียนคือ
(ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) ตัวอย่างเช่น
(พรรณี สวนเพลง, 2552)
(พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553)
(Kotler & Armstrong, 2010)
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1.2 การอ้างอิงกรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุ
ชื่อ ผู้แ ต่ งไว้ในวงเล็ บ ท้า ยข้ อ ความอี ก แต่ให้ ร ะบุ ปี ที่พิ มพ์ไว้ ห ลังชื่อ ผู้แ ต่ง ที่
อ้างอิง รูปแบบคือ ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) ตัวอย่างเช่น
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ (2553) ได้กล่าวถึงระบบไอซีที.............
Kotler & Armstrong (2010) ได้ศึกษา……..
2. การอ้างอิงท้ายบทความ
การอ้างอิงท้ายบทความเป็นการเขียนรายการอ้างอิงแหล่งที่มาที่มี
การอ้างในเนื้อหาบทความ รายการอ้างอิงท้ายบทความจะเขียนเฉพาะรายการ
ที่มีการอ้างในเนื้อหาบทความเท่านั้น
2.1 การอ้างอิงจากหนังสือหรือตารา มีรูปแบบดังนี้
ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง . (ปี ที่ พิ ม พ์ ) . ชื่ อ หนั ง สื อ หรื อ ต ารา (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ) . สถานที่ พิ ม พ์ :
สานักพิมพ์.

2.1.1 กรณีอ้างอิงผู้แต่งหนังสือหรือตาราโดยตรง ตัวอย่างเช่น
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน๊ต.
ธีระพล อรุณะกสิกร, นิมล เรืองตื้อ, ปฏินันท์ สันติเมทนีดล, ไพฑูรย์ นาคฉ่า,
สถาพร ลิ้มมณี และสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์. (2550). รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือน
ตุลา.
Harris, M. B. (1995). Basic Statistics for Behavioral Science
Research. Boston: Allyn and Bacon.
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2.1.2 กรณีอ้างอิงผู้แต่งหนังสือหรือตาราชั้นรอง
การเขียนอ้างอิงโดยให้ความสาคัญกับเอกสารเดิมมากกว่า
ให้ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยรายการอ้ า งอิ ง ของเอกสารเดิ ม ใช้ค าว่ า “อ้ า งถึ ง ใน” หรื อ
“กล่าวถึงใน” (“quoted in” หรือ “cited by”) นาหน้ารายการอ้างอิงของ
เอกสารรอง ตัวอย่างเช่น
พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับการ
จัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, อ้างถึงใน พงษ์ศักดิ์ ผกา
มาศ. (2553). ระบบซีทีและการจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ: วิตตี้
กรุ๊ป.
การเขียนอ้างอิงโดยให้ความสาคัญกับเอกสารรองมากกว่า
ให้ขึ้นต้นด้วยรายการอ้างอิงเอกสารรอง ใช้คาว่า “อ้างจาก” หรือ “กล่าวจาก”
(“quoting” หรื อ “citing”) น า หน้ า รา ยก ารอ้ างอิ งข องเอก สารเดิ ม
ตัวอย่างเช่น
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2553). ระบบซีทแี ละการจัดการยุคใหม่. กรุงเทพฯ:
วิตตี้กรุ๊ป, อ้างจาก พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซี
เอ็ดยูเคชั่น.
2.2 การอ้างอิงจากรายงานการวิจัย มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
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บุญเลิศ ธีระตระกูล และคณะ. (2555). รายงานผลการวิจยั ตลาดแรงงาน ปี
2554-2555 (รายงานผลการวิจยั ). กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงาน.
ระพีพรรณ วงศ์ประเสริฐ. (2553). ความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ (รายงาน
ผลการวิจยั ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
2.3 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์. ประเภทและระดับ
ปริญญา สถาบันการศึกษา.
ธีระวัฒน์ ชะอุ่ม. (2554). การจัดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม: วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Zhmei, Wang. (2008). The Practices of Training Programs of
Selected Transnational Companies in Chonburi
Province. Master’s Thesis, Degree of Arts, English for
Communication, Burapha University.
2.4 การอ้างอิงจากวารสารวิชาการ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์(ฉบับที่), เลขหน้าที่
ปรากฏ.
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ภารดี มหาขันธ์. (2555). การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุค
ปรับปรุง ประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน. วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 20(34),
111-132.
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). The Link Between
Competitive Advantage and Corporate Social
Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92.
2.5 การอ้างอิงจากเอกสารสืบเนื่อ งจากการประชุมวิชาการ มีรูปแบบและ
ตัวอย่างดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชือ่ เรื่องของบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ,
ชื่อการประชุม (หน้า). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
อาพวัน เอมบัณฑิต. (2559). การจัดการตลาดน้าบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน. ในวันทนีย์ วาสิกะสิน (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สหวิทยาการ 2559 “การก่อการร้ายในศรวรรษที่ 21 :
ภัยคุกคามไร้พรมแดน” (411-439). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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2.6 การอ้างอิงจากเว็บไซต์ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี จาก
ชื่อเว็บไซต์.
ชูศักดิ์ คงนานนท์. (2550). เกษตรกรรม. สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2559 จาก
http://ebook.ram.edu/ebook/g/GE253-9.pdf.

การส่งต้นฉบับบทความ
ผู้เขียนส่งบทความด้วยระบบออนไลน์ของวารสารผ่านเว็บไซต์
http://www.bba.ubru.ac.th/JournalBBA/
ขั้นตอนการตีพิมพ์
เจ้าของบทความส่งบทความมายัง กองบรรณาธิการวารสาร

กองบรรณาธิการทาหนังสือ ตอบการได้รับบทความ

กองบรรณาธิการพิจารณาเลือกผู้ท รงคุณ วุฒิอย่างน้อ ย 2 คน

ส่งคืนเจ้าของบทความ
เพื่อปรับแก้บทความ

พิจารณาความสมบูรณ์ของบทความ
ผ่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความ
และส่งผลประเมินกลับมายังกองบรรณาธิการ

ผลการพิจารณาประเมินบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งเจ้าของบทความ

ผ่าน

ผลประเมินผ่านแบบมีเ งื่อนไข

ปรับแก้

เจ้าของบทความปรับแก้บทความ
ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณ วุฒ ิ
และส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการ
ไม่ผ่าน

แจ้งผลการตอบรับเพื่อตีพ ิม พ์ในวารสารไปยังเจ้าของบทความ

ตีพ ิมพ์บทความในวารสาร

ผ่าน

ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของบทความ
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารการจัดการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ
เศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
เศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี
การบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาไพ ยงกุลวณิช
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ
การจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภยั เจริญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกุ ต์ สมชอบ
การตลาด
อาจารย์ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล
การจัดการ
อาจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ แซ่ลี้
การตลาด
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์
การบัญชี
อาจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสือ่ ตระกูล
การบัญชี
อาจารย์ ดร.อโนทัย หาระสาร
การจัดการ
อาจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง
การพัฒนาองค์การและ
การจัดการสมรรถนะ
ของมนุษย์
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อนงค์นุช เทียนทอง
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.จานง วงศ์ชาชม
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี
การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์
การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.วินยั ปัญจขจรศักดิ์
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ ดร.สิทธิพร ดาดาษ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.สุมาลี เงยวิจิตร
ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์
พัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.อนิรุธ สืบสิงห์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า
การบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ฝ่ายสนับสนุนการดาเนินงานจัดทาวารสารการจัดการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ฝ่ายประสานงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภยั เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วกิ านดา เกษตรเอี่ยม
อาจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร
อาจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสือ่ ตระกูล
อาจารย์ ดร.อโณทัย หารสาร
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า
ฝ่ายวารสารออนไลน์
อาจารย์เกรียงศักดิ์ รักภักดี
อาจารย์ไมตรี ริมทอง
ฝ่ายจัดเตรียมต้นฉบับ
อาจารย์ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลิณี ศรีไมตรี
นางสาวธัชสินี กาแมด
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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