วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Journal of Management and Development
Ubonratchathani Rajabhat University
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
ISSN 2351-065X
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย วิทยานิพนธ และบทความทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย นักศึกษาและ
ผูทรงภูมิปญญาระดับทองถิ่นและสากล ในดานการบริหารและการจัดการ
2. เพื่อเป น สื่ อกลางแลกเปลี่ ย นความรู ทางวิช าการและประสบการณ การวิจั ยที่ส อดคล อ งกับ ความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณสังคมไทยและสังคมโลก
เจาของ
คณะบริหารธุร กิจและการจั ดการ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท 045-352000 ตอ 1300
ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลินี ทองประเสริฐ
ศาสตราจารย ดร.สิน พันธุพินิจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ ยงกุลวณิช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผูชวยกองบรรณาธิการ
วิกานดา เกษตรเอี่ยม
ขนิษฐา คนกลา

การบริหารทรัพยากรมนุษย
คอมพิวเตอรธุรกิจ

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายใน)
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลินี ทองประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ ยงกุลวณิช
รองศาสตราจารย ดร.ปยกนิฏฐ โชติวนิช
ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช
ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร
ดร.พิมุกต สมชอบ
ดร.จตุรงค ศรีวงษวรรณะ

เศรษฐศาสตร
การบัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การจัดการเทคโนโลยี
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การตลาด
การบริหารทรัพยากรมนุษย

กองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ (ภายนอก)
รองศาสตราจารย ดร.กนกศักดิ์ แกวเทพ

เศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารยอนงคนุช เทียนทอง
เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รองศาสตราจารย ดร.จํานง วงศชาชม
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข
ครุศาสตรเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย ดร.วรชัย เยาวปราณี
ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ ปตาคะโส
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย ดร. สืบชาติ อันทะไชย
การตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลิน เพียรทอง
วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ การตลาด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย คอนจอหอ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูชวยศาสตราจารย พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เบญจลักษณ เมืองมีศรี การจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ
ดร.ปรีชา เปยมพงศสานต
เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.วินัย ปญจขจรศักดิ์
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.สิทธิพร ดาดาษ
การจัดการธุรกิจขนาดยอม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร.ภูริศร พงษเพียจันทร
การจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.พนา ดุลยพัชร
การบริหารทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดร.สุมาลี เงยวิจิตร

ธุรกิจระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความที่ตีพิมพในวารสาร เปนงานเขียนของนักวิจัยหรือนักวิชาการแตละทานโดยเฉพาะ มิใชความเห็น
และความรับผิดชอบใดๆ ของกองบรรณาธิการ วารสารการจัดการและการพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

บรรณาธิการแถลง
สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของการทําวิจัย วิทยานิพนธ หรือผลงาน
ทางวิชาการอื่น ๆ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานวิชาการจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
การแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงได
จัดทําวารสาร การจัดการและการพัฒนา เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอผลงานทางวิชาการของนั กวิจัย
คณาจารย นักศึกษา และผูทรงภูมิปญญาระดับทองถิ่นและสากล
วารสาร การจัดการและการพัฒนา ฉบับนี้เปนฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2558
ประกอบดวยบทความวิจัยจํานวน 8 เรื่อง ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่นาสนใจ บทความทุกเรื่องที่เผยแพรในวารสาร
ไดผานการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา วารสารฉบับนี้จึงถือวา
เปนแหลงขอมูลที่สามารถอางอิงเชิงวิชาการสําหรับผู ที่สนใจได และขอเรียนเชิญทุกทานสงบทความเพื่ อ
เผยแพรผลงานวิชาการของทานเพื่อประโยชนในการพัฒนาดานวิชาการในสังคมแหงการเรียนรูตอไป
หากทานมีคําติชมหรือขอเสนอแนะใดๆ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณและยินดีนอมรับเพื่อการ
พัฒนาวารสารตอไป
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ ยงกุลวณิช

สารบัญ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Factors Affecting Customers’ Decision Making to Purchase Teak
Timber from Mae-my Plantation, Amphur Muang Lampang.
ธีระยุทธ  กลัดพรหม
จินตนา  สุนทรธรรม

1

ตัวแปรคั่นกลางและการทดสอบอิทธิพลทางออม
Mediators and Tests of Indirect Effect
มนตรี พิริยะกุล

11

การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ  ทัศนคติ และการปฏิบัติ
33
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ในหมูบานหนองมะแซว
ตําบลตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Preliminary Study the  opinion, and of Household Accounting
at Nongmaseaw Community, Ta Ket Subdistrict, Utumpornpisai District,
SiSaKet Province
ดรุณวรรณ  แมดจอง
การศึกษาความเปนไปไดในการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน 41
หมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Preliminary Research for Model Community Building Possibility
Balance in Taket Community, Taket Subdistrict, Utumpornpisai District,
Sisaket Province
สุภัทรษร  ทวีจันทร
ปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด
ของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Factors affection the decision to buy fast food of teenage
in Muang district Ubonratchathani province
เกริกไกร  เมืองเหนือ
ปยกนิฏฐ  โชติวนิช

53

สารบัญ (ต่อ)
การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
The Perception of Human Resource Development of Personnel
Ubon Ratchatani Provincial Administration Organization
ปวีณรัตน  กาญจนธนภัทร

63

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเบิลทีวี
75
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   Morale and Support in the Job
Performance of the Cable TV employees  in Northeastern Thailand                                                                                                                      
สมดี  ผลวิสุทธิ์
จตุรงค  ศรีวงษวรรณะ
ปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาที่ของครูระดับประถมศึกษา
ในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
Motive Factors to Perform the Duties of the Teachers at the Primary
Level in Donmoddang under Ubon Ratchathani Primary Educational
Service Area 1
เอกชัย เมืองทวี

83

รูปแบบการเขียนบทความเพื่อลงพิมพ ในวารสารการจัดการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

107

Journal of Managament and Development

1

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
Factors Affecting Customers' Decision Making to Purchase Teak Timber from
Mae-my Plantation, Amphur Muang Lampang.
ธีระยุทธ กลัดพรหม1
จินตนา สุนทรธรรม2
บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปา ของลูกคาที่ซื้อไม
สักสวนป าแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลํ าปาง เปน การวิจั ยเชิงสํารวจ สุมตัวอย างแบบชั้นภูมิ และทําการ
กํ า หนดขนาดจํ า นวน 2 กลุ ม กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ลู ก ค า ที่ ซื้ อ ไม สั ก ไปใช เอง และกลุ ม ลู ก ค า นํ า ไปใช ท าง
อุตสาหกรรม จํานวนกลุมละ 65 รายเทากัน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนา เพื่อหาคาความ
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตาม
ดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบวาสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญในภาพรวมระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มี
ความสําคัญอันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด
ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณพบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลต อการเลือกซื้อไม
สักมากที่สุดรองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคาตามลําดับ สรุปไดวาทุก
ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ไมสัก สวนปาแมมาย การตัดสินใจของลูกคา การตลาด
Abstract
The objective of this research was to study customers’ factor affective on making a
decision to purchase teak timber from Mae-my Plantation, Amphur Muang, Lampang.This
study is the survey research, The sampling was 65 customers who bought teak timber for
use and 65 customers who bought teak timber for manufacturing,by random samplingwith
the query tool, using descriptive statistics to determine the frequency, percentage, mean
and standard deviation. And statistical inference Analysis of the relationship of the
dependent variable with multiple regression techniques
The results showed that the overall marketing mix is important in amoderate level.
The factors that are important: First, the product, place, price and promotion.
The regression coefficient distribution affects by the place most, followed by the
productfactors, the promotion factorsand the price factors. Concluded that all of the factors
1
2
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affecting the decision to purchase teak timber from Mae-my Plantation is significant at the
0.05 level.
Keywords : Making to PurchaseTeak Timber, Customers' Decision Making, Marketing
บทนํา

ไมสักเปนไมเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมอยางมากในการนําไปผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช กอสรางหรือ
ตกแต งที่ พั ก อาศั ย เพราะมี ค วามสวยงามทั้ งด านลวดลายและสี สั น อี ก ทั้ งไม สั ก เป น ไม ที่ มี ถิ่น กํ าเนิ ด โดย
ธรรมชาติในประเทศไทย เนื่องจากมีสภาพแวดลอมทางภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ถึงแมปจจุบันจะ
มีวัสดุทดแทนไมมากมายหลายชนิดในตลาดใหผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกซื้อก็ตาม แตไมสักก็ยังไดรับความนิยม
ทั้งในและตางประเทศ ซึ่ งปจจุบันการปลูกสรางสวนปาไมสักในประเทศไทยมีทั้งดําเนินการปลูกโดยรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเปนจํานวนมาก แตที่ดําเนินการผลิตไมสักทอนออกจําหนายสูตลาดรายใหญที่สุดใน
ประเทศไทยคือ สวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันสวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ในเขตทองที่จังหวัดลําปางที่มีการ
ผลิตไมสักทอนออกจําหนายสูตลาด มีจํานวนทั้งสิ้น 6 สวนปา ไดแก สวนปาแมมายสวนปาแมทรายคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง สวนปาแมเมาะ, สวนปาแมจาง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง สวนปาทุงเกวียน อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง สวนปาเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง นอกจากในเขตจังหวัดลําปางแลว องคการ
อุตสาหกรรมปาไม ยังมีสวนปาไมสักที่สามารถผลิตไมสักทอนออกจําหนาย กระจายอยูในเขตพื้นที่จังหวัด
ตางๆ อาทิเชน เชียงใหม ลําพูน แพร ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก นครสวรรค และกาญจนบุรี เปนตน รวมพื้นที่
สวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไมทั้งประเทศ กวา 620,000 ไร สวนปาแมมายเปนสวนปาที่ปลูก
สรางโดยงบประมาณขององคการอุตสาหกรรมปาไม เริ่มดําเนินการตัดสางขยายระยะไมสักตามหลักวิชาการ
ปาไมและการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน เริ่มนําไมสักทอนสวนปาที่ผลิตไดออกจําหนาย ตั้งแตป พ.ศ. 2538
สามารถผลิ ต ไม สั ก ท อ นได ป ล ะประมาณ 3,000-5,000 ลู ก บาศก เมตร ภารกิ จ หลั ก ของสวนป าแม ม าย
ประกอบดวยงานดานการปลูกและบํารุงสวนปาดา นการทําไมสักสวนปา ดานการจําหนายไมสักสวนปา และ
งานดานการจัดระบบการจัดการสวนปาอยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล สวนป าแมมายจําหนายไมสักตาม
หลักเกณฑการทําไมและจําหนายไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยเนนวิธีการประมูลจําหนายแบบตลาด
กลางคาไมที่ส วนป าเดือนละประมาณ 2 ครั้งเพื่อจําหนายให ลูกคารายยอย คือ ราษฎรในทองถิ่นจัดสงให
หนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไมเองเพื่อนําไปแปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาออกจําหนายในตลาด สวนปาแม
มายมีการดําเนินการในลักษณะธุรกิจ ดําเนินงานเปนศูนยกําไร จึงมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการจัดการดาน
เศรษฐกิ จ การดํ าเนิ น งานภายใตแ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจําป และแผนงานระยะยาวโดยอาศั ย ความชํ านาญ
ประสบการณและขอมูลทางวิชาการ
ดังนั้ น จากการศึ กษาพบวาป ญ หาคุณ ภาพไมไมเป น ไปตามความคาดหวังของลู กคา ราคาไมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเอกชนแลวแพงกวา ไมมีการสงเสริมการขายและช องทางการจัดจําหนายไมหลากหลาย ซึ่ง
จําหนายเฉพาะที่สวนปาเทานั้นสงผลใหการดําเนินงานของสวนปาแมมายไมเปนไปตามเปาหมาย จึงเปนที่มา
ของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาระดับความสํ าคัญของสวนประสมทางการตลาดของสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
2. ศึกษาป จจั ย ที่ มีผ ลตอการตัดสิ น ใจของลู กคาในการเลื อกซื้ อไม สั กสวนป าแมม าย อํ าเภอเมือ ง
จังหวัดลําปาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ประโยชนเชิงวิชาการ เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการปรับปรุงการจัดจําหนายไมสักทอนของ
สวนปาแมมาย เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. ประโยชนเชิงพาณิชย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกลยุทธในการวางแผนการตลาดของสวนปา
แมมาย ใหตรงตามความตองการของลูกคาตอไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบระดับความสําคัญ ของสวนประสมทางการตลาดของสวนป าแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
2. ทราบป จจัย ที่ มีผ ลต อการตัดสิ นใจของลู กคาในการเลื อ กซื้อไมสั ก สวนป าแม มาย อําเภอเมือ ง
จังหวัดลําปาง
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาเรื่องป จจัย ที่มีผ ลตอการตัดสิ นใจของลู กคาในการเลือกซื้อไมสั กทอน ที่ส วนป าแมมาย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จําแนกขอบเขตได 4 ดาน คือ (1) ดานประชากร คือ ลูกคาที่ซื้อไมสักสวนปาแม
มาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปางในระหวางป พ.ศ. 2556 โดยศึกษาเฉพาะ 2 กลุมหลัก คือ ลูกคาที่ซื้อไมสัก
ทอนเพื่อไปใชสอยเอง หรือ ผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate Consumer) และ ลูกคาที่ซื้อไมสักทอนเพื่อไป
ดําเนินธุรกิจตอ หรือ ผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) โดยพิจารณาจากฐานขอมูลลูกคาไมจากสวนปา
แมมายตามเอกสารการนําเคลื่อนที่ไมสักที่ทําออกจากสวนปาแมมายป พ.ศ. 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 187 ราย
(2) ดานเวลา คือ กุมภาพันธ – มิถุนายน พ.ศ. 2557 (3) ดานพื้นที่ คือบริเวณสวนปาแมมาย หมูที่ 2 ตําบล
บ านแลง อํ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ลํ าปาง (4) ด านเนื้ อ หา คื อ แนวคิ ด ส ว นประสมทางการตลาดหรื อ 4 Ps
ประกอบด ว ยด านผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) ด านราคา (Price) ดานการจั ด จํ าหนาย (Place) และด านการ
สงเสริมการตลาด (Promotion)
ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง เรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักทอน ที่สวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง คือ แนวคิดเกี่ยวกับ
สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546 : 52 - 55) ดังนี้
สวนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกัน
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑหรือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมไดเชนบรรจุภัณฑสี
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ราคาคุณภาพตราสินคาบริการและชื่อเสียงของผูขายผลิตภัณฑอาจจะเป นสินคาบริการสถานที่บุคคลหรือ
ความคิดผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคาบริการสถานที่
องคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทํา
ใหผลิตภัณฑสามารถขายได
2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งอื่ นๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อให ไดผลิตภัณฑหรือ
หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost)
ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา ของผลิตภัณฑนั้นถาคุณคา
สูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช
เพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคก ารการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย
คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคาและการ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคา
หรื อ บริ ก ารหรื อ ความคิ ด หรื อ ต อ บุ ค คลโดยใช เพื่ อ จู ง ใจ (Persuade) ให เกิ ด ความต อ งการความทรงจํ า
(Remind) ในผลิ ตภั ณ ฑ โดยคาดวาจะมี อิท ธิพ ลตอความรู สึ กความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรื อเปนการ
ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจ
ใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal selling)
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการองคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งตองใชหลักการ
เลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC)
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรจุจุดมุงหมายรวมกันได
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดานสวนประสมการตลาดของ Philip Kotler
and Kevin Keller (2011: 161) สรุปตัวแปรที่เกี่ยวของไดดังนี้
ตัวแปรตน
1.ด้ านผลิตภัณฑ์
2.ด้ านราคา
3.การจัดจําหน่าย

ตัวแปรตาม
H1
H2
H3
H4

4.การส่งเสริ มการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

การตัดสินใจเลือกซื �อ
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สมมติฐานในการศึกษา
H1 : ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
H2 : ดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
H3 : ดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
H4 : ดานสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
วิธีการดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่ซื้อไมสัก เพื่อไปใชสอยเอง หรือผูบริโภคคน
สุดทาย และลูกคาที่ซื้อไมสัก เพื่อไปดําเนิน ธุรกิจตอ หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ขนาดประชากร 187 ราย
(เอกสารการนําเคลื่อนที่ไมสักที่ทําออกจากสวนปาแมมายป , 2556) และคํานวณกลุมตัวอยางตามตารางทาโร
ยามาเน (Yamane, 1973) กําหนดความคลาดเคลื่อนในกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ไดขนาดจํานวนตัวอยาง
130 ราย กําหนดขนาดกลุมละจํานวน 65 รายเทากันและสรางแบบสอบถามจําแนกออกเปน 3 สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได วัตถุประสงคในการซื้อ
ไมทอน เปนคําถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 สวนประสมทางการตลาด จําแนกได 4 ดาน คื อ (1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา (3) ดาน
การจัดชองทางการจําหนาย และ (4) ดานการสงเสริมการตลาด เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3
ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย, 2552 : หนา 5)
ตอนที่ 3 ปญหา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเปนคําถามแบบปลายเปด
การวิเคราะหขอมูลจําแนกออกเปนสองสวนคือ สถิติพรรณนา เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติอนุมาน วิเคราะหดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter
ผลการศึกษา
จากการศึกษาลูกคาทั้งสองประเภทที่ตัดสินใจเลือกซื้อไมสวนปาแมมายในสัดสวนที่เทากัน พบวาเพศ
ชายซื้อไมมากกวาเพศหญิง อายุสูงสุด 69 ป อายุต่ําสุด 30 ป ลูกคาสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว รองลงมา
อาชีพบริการ รับจาง และอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนลําดับสุดทาย รายไดตอเดือนสวนใหญมากกวา
30,000 บาทขึ้นไป รองลงมา รายไดระหวาง 10,000-30,000 บาทตามลําดับ
ความสํ าคั ญ ของส ว นประสมทางการตลาด มี ค วามสํ าคั ญ โดยรวม ในระดั บ ปานกลาง (ค าเฉลี่ ย
2.2546) เมื่อจําแนกตามสวนประสมทางการตลาดแตละปจจัย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสําคัญใน
ระดับปานกลางถึงมาก (คาเฉลี่ย2.4179) สวนดานการจัดจําหนายมีความสําคัญในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
2.3144) ดานราคามีความสํ าคัญ ในระดับ ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.2308) และดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสําคัญในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.0554) ตามลําดับ
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ตารางที่ 1 การทดสอบสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter
ตัวแปรอิสระ

คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย
คาคงที่
-0.573
ดานผลิตภัณฑ
0.265
ดานราคา
0.202
ดานการจัดจําหนาย
0.539
ดานการสงเสริมการตลาด
0.235
R2=0.880, F=229.886, Adj R2=0.880, P-value=0.000

การตัดสินใจในการเลือกซื้อ
คาความคลาด
t
เคลื่อนมาตรฐาน
0.099
-5.777
0.055
4.856
0.065
3.117
0.08
6.729
0.58
4.054

P-value
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000

VIF
2.178
2.922
4.643
2.696

มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 1 พบวา ป จ จั ยด านการจัดจําหน ายมีคาสั มประสิ ทธิ์ถดถอยมากที่สุ ดเท ากับ 0.539
รองลงมาป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยเท า กั บ 0.265 ด า นการส ง เสริ ม การตลาดมี ค า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.235 และดานราคามีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.202 ตามลําดับ สรุปไดวา
ทุกปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบความสั มพัน ธระหวางตัวแปรอิส ระ (Multicollinearity test) โดยใชคา (Variance
Inflation Factor) ปรากฏวาคา VIF ของแตละตัวแปรอิสระ มีคาตั้งแต 2.178-4.643 ซึ่งมีคานอยกวา 10
แสดงวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีความสัมพันธกันในระดับที่ยอมได (Lee, Lee and Lee, 2000 : 704)
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (4Ps) สรุปไดดังนี้
ผลการศึกษา พบวา ผู ตอบแบบสอบถามทั้งสองกลุ มโดยรวม ให ความสํ าคัญ ตอส วนประสมทาง
การตลาดในระดับ ปานกลางถึงมาก คือ ปจ จัยดานผลิตภัณฑ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง เรียง
ตามลําดับ คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจ เรียงตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด
แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่เห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักสวนปา โดยเรียงลําดับจากมีผลมากลงมา ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
จําแนกตามกลุมลูกคาที่ซื้อไมสักไปใชสอยเอง
ดานผลิตภัณฑ
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง ใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนปจจัยที่
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สําคัญที่สุดตอการเลือกซื้อไมสักสวนปา แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประวุฒิ จีนา (2556) ซึ่งพบวา
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือไมมีคุณภาพดีไมมีตําหนิ
ดานราคา
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง ใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด เทากัน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรกราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสม
กับคุณภาพไม สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสมกับคุณภาพไม และประเด็นที่สอง มี
หลายระดับ ราคาให เลือกซื้อ ไมส อดคลองกับ ผลการศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) และทั้งสองประเด็น
ดังกลาว ไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหปจจัยยอยดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน เปนปจจัยดานราคาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจ
ซื้อของลูกคา
ดานการจัดจําหนาย
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ
จัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด เทากัน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นหมอนไมกวางขวางสะดวก
และประเด็นสถานที่จัดประมูลมีความสะดวกเพียงพอตอการบริการลูกคา ซึ่งทั้งสองประเด็น ไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การจัดกองไมตามชวงความโตชวงความยาวและมีคุณภาพใกลเคียงกัน และไมสอดคลองกับกับผล
การศึกษาของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานทําเลที่ตั้ง
ของสวนปาแตละแหงเดินทางไปมาสะดวก เปนปจจัยดานการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคา
ดานการสงเสริมการตลาด
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุดไดแก ประเด็น สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสง
ตรงถึงลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา และสอดคลองกับ
กับ ผลการศึกษาของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานมี
จดหมายหรือแผนพับสงตรงถึงลูกคา เปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคา
จําแนกตามกลุมลูกคาที่ซื้อไมสักไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม
ดานผลิตภัณฑ
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดาน เปนไมที่
ถูกตองตามกฎหมาย เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการเลือกซื้อไมสักสวนปา แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ประวุฒิ จีนา (2556) ที่พบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือไมมีคุณภาพดีไมมีตําหนิ
ดานราคา
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จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก มีหลายระดับราคาใหเลือกซื้อ ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสมกับคุณภาพไม และไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของสุวิชาดา แพง
กันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน
เปนปจจัยดานราคาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา
ดานการจัดจําหนาย
พบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญกับปจจัยดาน
การจัดจําหน าย มีผลตอการตัดสิน ใจซื้อมากที่สุ ด ประเด็นหมอนไมกวางขวางสะดวก ไมส อดคล องกับผล
การศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ การจัดกองไมตามชวงความโตชวงความยาวและมีคุณภาพใกลเคียงกัน และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานทําเลที่ตั้งของสวนปา
แตละแหงเดินทางไปมาสะดวก เปนปจจัยดานการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา
ดานการสงเสริมการตลาด
จากการศึกษาพบวา ลู กคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุดไดแก ประเด็น สงจดหมายแจงขาวสาร
การจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผล
ตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวิชาดา แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัย
ยอยดานมีจดหมายหรือแผ น พับ ส งตรงถึงลู กคา เป น ป จ จั ย ดานการส งเสริมการตลาดที่สํ าคัญ ที่สุ ดในการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคา
ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีคา
สั ม ประสิ ท ธิ์ถ ดถอยมากที่ สุ ด ซึ่ งไม ส อดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสุ วิช าดา แพงกั น ยา (2556) และผล
การศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑซึ่งไมสอดคลองกับ ผลการศึกษาของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ที่
สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยการจัด
จําหนาย และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยดานราคา
ดานการสงเสริมการตลาดซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) ที่สรุปวา
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานราคา และ
ไมส อดคลองกับ ผลการศึกษาของประวุฒิ จีน า (2556) ที่ส รุป วาให ความสํ าคัญตอปจจั ยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย
และดานราคา ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา แพงกันยา (2556) และผลการศึกษาของ
ประวุฒิ จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจนอย
ที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
การทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ขอ พบวาทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ไมสักสวนปาแมมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอแสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามใหคําแนะนํา
1. คัดแยกคุณภาพไม แบงเปนเกรด แยกจําหนายใหชัดเจน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคาในการเลือกซื้อ
2. เมื่อเทียบกับสวนปาเอกชนแลว ลูกคาอยากใหสวนปาแมมายลดราคาจําหนายไมสักลง และมีการ
ยืดระยะเวลาจายเงินที่นานขึ้น
3. ปรับปรุงขั้นตอนการจัดไมสักเพื่อสงมอบใหลูกคาใหรวดเร็วขึ้น
4. อยากใหแจงขาวสารทางโทรศัพทถึงลูกคาใหมีความครอบคลุมเพราะจะไดทราบขอมูลการจําหนาย
ไมสักที่เปนปจจุบัน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. อาจศึกษาป จจัยภายในที่มีผลตอการตัดสิ นใจเลื อกซื้อไมสักสวนป าแมมาย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง เพิ่มเติม เพื่อใหทราบขอมูลในเชิงลึกวา ระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ปจจัยใดมีผล
ตอการตัดสินใจมากกวากัน
2. อาจศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ กับสวนปาอื่นที่มีปจจัยแวดลอมเหมือนหรือใกลเคียงกับสวนปาแมมาย
เพื่อพิจารณาความเหมือนหรือแตกตางกันเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณตามเปาหมายไดเพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือคําแนะนําที่
เป น ประโยชน ตอ การศึ กษาค น ควาอย างยิ่ ง จากผู มีพ ระคุ ณ หลายท าน อาทิ คณะอาจารยก ลุ ม ที่ ป รึ กษา
ประกอบไปดวย รองศาสตราจารยจินตนา สุนทรธรรม รองศาสตราจารยอุเทน ปญโญ และ รองศาสตราจารย
รําพึง เวชยันตวุฒิ ที่มอบคําแนะนํ า ให ความรู ขอคิดตางๆ มาตลอด จนเปนงานวิจัยฉบับสมบูรณ ขึ้นมา
ขอขอบคุ ณ ท า นคณาจารย ทุ ก ท า นในคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทวิ ช าความรู แ ก ผู ศึ ก ษาวิ จั ย
ขอขอบคุณบุคคลากร เจาหนาที่ในคณะบริหารธุรกิจที่อํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดในชวงเวลาศึกษาเลา
เรียน ขอขอบคุณผูประกอบการอุตสาหกรรมไมและผูเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปน
อยางดี และไดใหขอมูลที่เปนประโยชนครบถวน ทําใหนําขอมูลไปวิเคราะหไดในทุกดานและการคนควาอิสระ
สําเร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณ พนั กงานและเจาหน าที่ของงานสวนปาแมมายที่ให ใชส ถานที่ เอื้อเฟอขอมูล เบื้ องตน
สําหรับใชในการวิจัย ขอบคุณประธานสหกรณบริการผลิตภัณฑไมน้ําชําและสหกรณบริการผลิตภัณฑไมดอน
มูล ที่ประสานงานให สมาชิกทราบเพื่อให ผูวิจัย ไดไดสั มภาษณ และเก็บขอมูลดวยดียิ่ง ขอขอบคุ ณ ผูตอบ
แบบสอบถามโดยเฉพาะลูกคาที่ซื้อไมสักที่สวนปาแมมาย เพื่อนๆ คณะบริหารธุ รกิจบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร
เทคลําปาง รุนที่ 1 ที่เปนกําลังใจที่ดีเสมอมา ขอบคุณผูมีพระคุณทุกทานที่ขาพเจายังมิไดกลาวถึง
เอกสารอางอิง
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ตัวแปรคั่นกลางและการทดสอบอิทธิพลทางออม
Mediators and Tests of Indirect Effect
มนตรี พิริยะกุล1
บทคัดยอ
ตัวแปรคั่นกลางคือตัวแปรที่ทําหนาที่เชื่อมโยงเพื่อถายทอดอิทธิพลของปจจัยสาเหตุที่อยูตนทางสูปจจัย
ผลลัพธที่อยูปลายทาง โดยการวิจัยตองเจาะจงมุงศึกษาวาตัวแปรที่สนใจเปนตัวแปรคั่นกลางหรือไม เหตุผลของ
การศึกษาเกิดจากความเคลือบแคลงวาเพราะเหตุใดอิทธิพลตามเสนทางจึงสูงมาก ตัวแปรคั่นกลางอาจมีเพียงตัว
เดียว หลายตัวแบบขนานกัน และหลายตัวแบบอนุกรม วิธีตรวจสอบอิทธิพลทางออมมีหลายวิธีแตวิธี ที่งาย
คือวิธี bootstrapping
คําสําคัญ : ตัวแปรคั่นกลาง bootstrapping อิทธิพลทางออม ตัวแปรคั่นกลางพหุ
Abstract

Mediators are intervening variables that transfer effects of exogenous variable (s) to
affect the inner variable (s). The researches on mediation effects are those that have their
specific research questions on mediator (s) for some specific pair (s) of antecedence (s) and
outcome variable (s) with either single mediator or multiple mediators’ contexts. Reasons
behind mediation analysis are to answer why path coefficients are subjectively high The
easiest test results of indirect effect (s) can be accomplished through bootstrapping
algorithm.
Keywords : mediator, bootstrapping, indirect effect, multiple mediation
บทนํา

ในทางจิตวิทยาจะศึกษาเรื่องการใหสิ่งเรา (stimulus; S) แกตัวกลาง (organism; O) เพื่อตัวกลางจะ
ถายทอดอิทธิพลสูผลสนอง (response; R) เชน กําหนดคําจํานวนหนึ่งเปนสิ่งเรา (S) ใหผูรับการทดลอง (O) ผูรับ
การทดลองก็จะจําเอาไว และถายทอดออกมาวาจําไดกี่คํา สะกดอยางไร เราเรียกความสัมพันธนี้วา S-O-R ซึ่งใน
ระยะตอมาเรานําความสัมพันธ S-O-R ไปใชในลักษณะ mediation model โดยที่ O ทําหนาที่สื่อกลางรับ
อิทธิพลจาก S แล วถายทอดไปสู R (Zhang and Wang, 2007) ซึ่งสื่อกลางอาจเปนสิ่งใดก็ไดได เชน ที มงาน
ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน โรงงาน เปนตน
การศึ กษาอิ ทธิพลของตัวแปรคั่นกลางได กระทํ ามานานแล ว และเรียกชื่ อตางกั นไป เช น mediation
variable หรือ mediator (Baron & Kenny, 1968) หรือ indirect effect หรือ surrogate หรือ intermediate
end point effect หรื อ intervening variable (Mackinnon et al., 2012) กลไกการถ ายทอดอิ ท ธิ พ ลของ
1
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สื่อกลางคือ สื่อกลางรับสารจากสิ่งเรา แลวดําเนินการบางประการตามบริบท แลวสงผลตอไปสูการตอบสนอง
เชนในบริบทของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) ความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมทําหนาที่ถายทอด
อิ ท ธิ พ ลของทั ศ นคติ (attitude) อิ ท ธิ พ ลคนรอบข า ง (subjective norm; SN) และการควบคุ มพฤติ กรรม
(perceived behavioral control; PBC) สู การแสดงพฤติ กรรม (behavior) เช น พฤติ ก รรมการเลิ กบุ ห รี่ ผู สู บ
บุหรี่ตองมีทัศนคติที่ดีตอการเลิกบุหรี่ มีคนรอบขางที่เลิกบุหรี่ใหเห็น (SN) และมีความเชื่อวาตนเองมั่นคงพอจะ
เลิกบุหรี่ได (PBC) ปจจัยทั้ง 3 นี้จะสงผลสูความตั้งใจเลิกบุหรี่ และความตั้งใจจะเปนตัวกลางถายทอดอิทธิพลของ
ปจจัยทั้ง 3 นี้สูพฤติกรรมการเลิกบุหรี่อีกตอหนึ่งเราเรียกความตั้งใจวาเปนตัวแปรคั่นกลาง (mediator) หรือใน
การศึก ษาวาชื่อ เสีย งองคการ (corporate reputation) และความเปน ตราผลิตภัณ ฑคุณ ภาพสูง (brand
superiority) ทําหน าที่ เชื่อมโยงในลั กษณะยั บยั้ ง (suppress) อิทธิพลของการวาราย (negative WOM) สู ความ
ตั้งใจยายตรา (switching intention) หรือไม (Boshoff, 2014) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 1
(ที่มา: จาก Boshoff, 2014)
หรือในการศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership style) ที่มี
ตอพลังรวมของคนในองคการ (collective efficacy) โดยมีความไววางใจในทีมทั้งสมาชิกดวยกัน (trust in team)
และหั วหน าที ม (trust in team leader) ว าส ง ผลสู ผ ลปฏิ บั ติ ง านของที ม (team performance) หรื อ ไม
(Chou, et al., 2013) ดังภาพที่ 2 หรือในการศึ กษาผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานพบวาสิ่ งแวดล อมในการ
ทํ างาน (work environment) จะผ านอิ ทธิพลผ านการรับ รู ก ารทํ างาน (job perception) สู พ ฤติ ก รรมการ
ทํางาน (MacKinnon, et al., 2002) และในดานการตลาดตาม ACSI คุณ คาที่ลูก คาตอ งการ (perceived
value) เปน ปจ จัย ที ่ถ า ยทอดการรับ รู ค ุณ ภาพ (perceived quality) และความคาดหวั ง (customer
expectation) สูความพึงพอใจ (customer satisfaction) ของลูกคาหรือไม ดังภาพที่ 3
Trust in team
Transformation

Collective
Efficiency

Leadership

Trust in team
leader

ภาพที่ 2 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 2
(ที่มา: จาก Chou, Lin, Chang, & Chuang, 2013 : 6)

Team
Performance
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ภาพที่ 3 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 3
(ที่มา: จาก Claes, Michael, Euge, Jaesung and Bryant, 1996)
ความหมาย
ตัวแปรคั่นกลาง (mediation theory) นิยามได 2 แนวความคิดคือตัวแปรคั่นกลางเปนตัวแปรที่แทรก
ระหว า งตั ว แปร X กั บ ตั ว แปร Y เพื่ อ จะได ก อ ให เกิ ด เส น ทาง X
Y ขึ้ น คื อ ถ าไม มี ตั ว แปรคั่ น กลาง
ความสัมพันธตามเสนทางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามก็ไมเกิดขึ้น หรือตัวแปรคั่นกลางคือตัว แปรที่
เขาแทรกในเสนทางระหวาง X Y ที่มีอยูเดิมทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม คือ เมื่อมีตัวแปรคั่นกลางเขามาแทรกระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอาจทําใหอิทธิพล
ทางตรงของตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ต อ ตั ว แปรตามลดลงหรื อ หายไป (Judd and Kenny, 1984; MacKinnon,
Lockwood, Hoffman, West and Sheets (2002)
การกําหนดตัวแปรคั่นกลางจะตองกําหนดตามทฤษฎีหรืองานวิจัยที่ผานมาที่พบวาตัวแปรใดเปนตัวแปร
คั่นกลาง ซึ่งตองกําหนดไวแตแรก มิใชทดลองใหตัวแปรใดเปนตัวแปรคั่นกลาง ทั้งนี้การเปนตัวแปรคั่นกลางเปนหนึ่ง
ในความสัมพันธระหวาง X กับ Y ดังนี้ คือเมื่อกําหนดให M เป
เปนตัวแปรที่ 3
X หหรือ X M Y
1. M อาจทําหนาที่เปนปจจัยสาเหตุรว ม คืM
อ
Y
X
2. M อาจเปนปจจัยสัมพันธรวมคือ M
หรือ X
M
Y
Y
3. M อาจเปนปจจัยกํากับความสัมพันธ คือ ความสัมพันนธธ X กับ Y เปลี่ยนไปตามบทบาทของ M คือ
M
เรียก M วาตัวแปรกํากับ (moderator)
4. M อาจเปนปจจัยที่ถายทอดอิทธิพลของ X สู Y คือ X
ห อX M
Y เรียก M วา
Y หรื
ตัวแปรคั่นกลาง (mediator) เปนตัวแปรที่แทรกกลางของกระแสความสัมพันธ X กับ Y
การวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง
ในการวิเคราะหภาพเสนทาง เราอาจวิเคราะหไดดวย MRA (multiple regression analysis) หรือ
SEM (structural equation modeling) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของตัวแปรวาเปนตัวแปรสังเกตไดหรือเปนตัว
แปรแฝง (latent variable หรือ construct) ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดวยสมการถดถอยดวยกันทั้ง 2 วิธี
ในที่นี้จะแสดงภาพเสนทางที่มีตัวแปรคั่นกลาง 1 ตัว สวนกรณีตัวแปรคั่นกลางหลายตัวจะกลาวในขอ 4
1. กรณีตัวแปรคั่นกลางตัวเดียว จากภาพเสนทางตอไปนี้เดิมเรามีเสนทาง X Y และมีตัวแปร M
เขามาคั่นกลางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร ปรากฏเปนภาพเสนทางดังนี้

14 Journal of Managament and Development
u
c

X

Y

u1
a M b
Y
X
c'

u2

จะพบวามีสมการถดถอยที่ตองการวิเคราะห 3 สมการ คือ
1) สมการอิท ธิพลทางตรงที่ X มีตอ Yเมื่อไมตองผาน M สัมประสิทธิ์ c คือ อิทธิพลรวม (total effect)
ของ X ที่มีตอ Y คือ
Y = D + cX + U
…(1)
2) สมการแสดงอิทธิพลที่ X มีตอ M คือ
M = D + aX + U1
...(2)
3) สมการแสดงอิทธิพลที่ X มีตอ Y เมื่อควบคุม M และ อิทธิพลที่ M มีตอ Y เมื่อควบคุม X สัมประสิทธิ์ c'
คือ อิทธิพลทางตรงที่ X มีตอ Y เมื่อไดควบคุมอิทธิพลของ M เอาไวคือ
…(3)
Y = D + c'X + bM + U2
การวิเคราะหอิทธิพลคั่นกลาง กระทําได 3 วิธี ดังนี้ (Judd et al., 2002)
1. Causal step approach (เสนอโดย Baron and Kenny ป 1986)
u1
u
b
a M
X

c

Y

X

c'

Y

u2

จากภาพเรามีเกณฑการวิเคราะหดังนี้
1) a, b และ c ตองมีนัยสําคัญ
2) c´ ตองมีคานอยกวา c ทั้งนี้ c มีคาลดลงเนื่องจากมี M เพิ่มเขามาคั่นกลางระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม นักวิชาการหลายทานใหความเห็นวา c ไมจําเปนตองมีนัยสําคัญ (Preacher and Hayes, 2008 :
880)
2. Difference in Coefficient
วิธีนี้จะวิเคราะหเปรียบเทียบอิทธิพลของ X ที่มีตอ Y (คือคา c) และอิทธิพลที่ X มีตอ Y หลังจากเพิ่ม
M (คือ c´) คือหาคา c -c´ คามากกวา 0 หรือไม กลาวคือถา c -c´ = 0 แสดงวา c มิไดลดลงเลยคือ c´ มีคา
เทาเดิม คือเทากับ c
3. Product of Coefficient
วิธีนี้คํานวณหาคาอิทธิพลทางออมที่ X ออมผาน M สู Y ได ab แลวทดสอบวา ab = 0 หรือไม
ผลจากทั้ง 3 วิธีจะตรงกันเมื่อประมาณคาการถดถอยดวย OLS หรือ ML แตถาเปน logistic
regression จะไดผลไมตรงกัน (MacKinnon and Dwyer, 1993)
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อิทธิพลบางสวนหรืออิทธิพลทั้งหมด

M

X

Y

การวิเคราะหภาพเสนทางเราจะตองวิเคราะหอิทธิพลทางออมเปน 2 ลักษณะ คือวิเคราะหวา M เขามา
แทรกกลางทางระหวางตัวแปรแลวมีผลใหอิทธิพลทางตรงที่ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตามหายไปทั้งหมดหรือวายังมี
อิทธิพลเหลืออยูบาง ถาเหลืออิทธิพลอยูบางแสดงวา M ถายทอดอิทธิพลของตัวแปรอิสระไปสูตัวแปรตามได
เพียงบางสวน เรียกวา partial mediation effect แตถาอิทธิพลทางตรงที่ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตามหายไป
ทั้งหมดแสดงวาตัวแปรอิสระจะมีอิทธิพลตอตัวแปรตามไดก็เฉพาะเมื่อตองอาศัย M เปนสื่อกลางเพื่อถายทอด
อิ ท ธิ พ ลสู ตั ว แปรตาม เรี ย กว า full mediation หรื อ perfect mediation (MacKinnon, Fairchild and
Fritz, 2007) ซึ่งจะกลาวถึงวิธีทดสอบโดยละเอียดในหัวขอตอไป
1. การทดสอบอิทธิพลทางออมบางสวน (partial mediation effect) คือ สมมุติฐาน H0: ab = 0 vs
H1: ab ്0 มีนัยสําคัญทางสถิติ (คือ ab ് 0 และอิทธิพลทางตรง คือ H0: c' = 0 vs H1: c' ് 0 มีนัยสําคัญ
(คือ c' ≠ 0 และ c' < c) กรณีเชนนี้แสดงใหเห็นวา มิใชมีแต M เทานั้นที่ถายทอดอิทธิพล X สู Y อาจมีปจจัยอื่น
อีกที่เปนตัวแปรคั่นกลางได
2. การทดสอบอิทธิพลทางออมสมบูรณ (full mediation effect) คือ สมมุติฐาน H0: ab = 0 vs H1: ab ്0
มีนัยสําคัญทางสถิติ (คือ ab ് 0) และอิทธิพลทางตรง คือ H0: c' = 0 vs H1: c' ് 0 ไมมีนัยสําคัญ (คือ c' =
0)
เราเรี ยกวา ab วา mediated effect หรื อ indirect effect เรียก c' วา direct effect และเรียก c วา
total effect โดยที่ c = ab + c' ดั งนั้ น perfect mediation คื อกรณี ที่ ab = c ขอใหส ัง เกตวา c - c' คือ
อิทธิพลทางออมซึ่งก็คือ ab นั่นคือc - c' = ab ดังภาพ
M
b
a
a M b
c
c´
X
X
Y
Y
a
ak

M b
bk
M
จากสถานการณที่พบวา M มีอิทธิพลเปนตัวแปรคั่นกลางไดบางสวน ทําใหเราอาจสนใจวาจะมีตัวแปร
อื่นๆ รวมเปนตัวแปรคั่นกลางดวยหรือไม การศึกษาในกรณีนี้เรียกวา ตัวแบบตัวแปรคั่นกลางพหุ (multiple
mediator model) (MacKinnon, Fairchild and Fritz, 2007; Preacher and Hayes, 2008;
MacKinnon, et al., 2012) ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยละเอียดตอไป เรื่องนี้เปนประเด็น วิจัยที่นาสนใจแตนักวิจัย
อาจจะติดขัดเรื่องวิธีวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางและการหาซอฟทแวรมาใชงาน สว นการวิเคราะห
กรณีตัวแปรคั่นกลางเดี่ยวไมค อยมีปญหามากนักเพราะมีวิธีวิเคราะหงายกวามาก จากภาพตัวแปรคั่นกลาง
พหุขางตนจะเห็นไดวามีตัวแปรคั่นกลางหลายตัว การวิเคราะหตัวแบบ multiple mediation model แนะนํา
ใหกระทําแบบเดียวกับ single mediator คือวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางครั้งละ 1 ตัวแลวหาอิท ธิพล
ทางออมและทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลทางออมเฉพาะตัว เพราะมีขอดีหลายประการคือ
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1) เลี่ยงปญหา multicollinearity
ୡ
2) การทดสอบอิทธิพลรวมจาก X ՜ Y ถาพบวา H1: aibi ് 0 เปนจริง ก็อาจสามารถสรุปไดวา
อิทธิพลรวม คือ c' + 6ik aibi ് 0 หรือ M1,M2,...,Mk มีอิทธิพลในฐานะตัวแปรคั่นกลาง
3) สามารถระบุไดวา M แตละตัวมีอิทธิพลทางออมเทาไรเมื่อมี M ตัวอื่นรวมเปนตัวแปรคั่นกลาง
4) ลดโอกาส omission bias
5) ขอดีของการวิเคราะหสมการถดถอย Y = D + 6ik biMi + c'X + u คือ สามารถเปรียบเทียบ
อิทธิพลของ M1, M2 ,…., Me ได (Preacher and Hayes, 2008)
เรามีวิธีประเมินอิทธิพลทางออมของตัวคั่นกลางพหุไดหลายวิธีดังนี้ (Judd et al., 2002)
1. Causal steps approach วิธีนี้ไมคอยนิยมใชในกรณี multiple mediation เพราะอิทธิพลทางออม
ของตัวแปรคั่นกลางบางตัวมีนัยสําคัญ aibi ് 0 แตบางตัวไมมีนัยสําคัญ ทําใหสรุปไดยากวาตัวแปรคั่นกลาง
ทั้งหมด คือ M1, M2, ..., Mk ถายทอดอิทธิพลทางออมรวมกันจาก X สู Y หรือไม
2. Product of coefficient approach วิธีนี้ใหคํานวณหาอิทธิพลทางออมแตละเสนทาง แลวนํามา
รวมกันเปนอิทธิพลรวม เชน มีตัวแปรคั่นกลาง 4 ตัว ดังภาพประกอบที่ 6
a1 ଵ b1
1
a 2  ଶ b2

X

a3

Y

b3

ଷ 

ใหคํานวณอิทธิพลทางออมเฉพาะเสนทาง Wi=aibi ; i = 1,2,3 และอิทธิพลทางออมรวม คือ f =
i=1 aibi จากนั้นใหทดสอบนัยสําคัญของทั้ง Wi ; i = 1,2,3,4 และของ f ดังนี้ คือ (Preacher and Hayes,
2008, p. 882)
การทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออมรายเสนทางใหทดสอบโดยใช
ୟ ୠ
 ൌ 
; i = 1, 2, 3
63

మ మ

మ మ

ටୟ ୱౘ ାୠ ୱౘ

และการทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออมรวมกันทั้ง 3 เสนทางใหทดสอบโดยใช
 ൌ 



ඥሺሻ

σయ ୟ ୠ
ඥሺሻ

โดยที่



 ଶ ୠଶమ  ଷ ୟଶయ 
ଷ ୠଶయ ൯ 2ሺଵ ଶ ୠభ ǡୠమ  ଵ ଷ ୠభ ǡୠయ  ଶ ଷ ୠమ ǡୠయ  ଵ ଶ ୟభǡୟమ  ଷ ୟభǡୟయ 
ଶ ଷ ୟమ ǡୟయ ሻ

V(f) =

൫ଵ ୟଶభ

ଵ ୠଶభ

ൌ

ଶ ୟଶమ

3. Bootstrapping เนื่ องจาก୧ , ୧ ,୧ ୧ และσ ୧ ୧ ต องมี การแจกแจงตั วอย าง (sampling
distribution) แบบปกติ จึ ง จะสามารถท ดสอบ สมมุ ติ ฐ าน ǣ୧ ൌ Ͳหรื อ  ǣ୧ ൌ Ͳหรื อ
ǣ ୧ ୧ ൌ Ͳ หรือ ǣ σ ୧ ୧ ൌ Ͳ ได แตนอกเหนือจากวิธีนี้เรายังมีวิธี bootstrapping ซึ่งไม
ผูกพันกับการแจกแจงใดเพราะเปน distribution free algorithm สามารถใชแทน Sobel’s test ได (Judd et
al., 2002; Preacher & Hayes, 2004) วิ ธี bootstrapping ในที่ นี้ คื อ การเลื อ กตั ว อย า งซ้ํ า (resampling)
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แบบใสคืนจํานวน n หนวยจากกลุมตัวอยางขนาด n หนวยเดิมนั้นจํานวน k ชุด โดยปกติจะกําหนดใหk =
1,000 แตที่พึงประสงคคือ k = 5,000 ชุด แตละชุดใหคํานวณหาคาของ୧ ,୧ ,୧ ୧ และσ ୧ ୧ เราจึง
มีค า ୧ ,୧ ,୧ ୧ และ σ ୧ ୧ อยา งละ 5,000 ค า จากนั้ น ให เรี ย งลํ า ดั บ ค า ୧ , ୧ ,୧ ୧ และ
σ ୧ ୧ จากน อ ยไปหามากแล ว คํ า นวณหาเปอร เซนไทล ที่ 2.5 กั บ เปอร เ ซนไทล ที่ 97.5 ค า ของ
୧ ,୧ ,୧ ୧ และ σ ୧ ୧ ที่อยูในระหวางคาเปอรเซนไทลทั้ง 2 คานี้ถือเปนคาที่ตกอยูในชวงเชื่อมั่น 95%
ถาชวงนี้ครอบคลุมเอา 0 ไวดวยใหถือวาสมมุติฐานหลักเปนจริง เชนถาชวงเชื่อมั่น 95% ของ ୧ ครอบคลุม 0
เอาไวก็ให ส รุป วา ୧ = 0 ถาชวงเชื่อมั่น 95% ของ ୧ ครอบคลุ ม 0 เอาไวก็ให ส รุปวา ୧ ൌ Ͳ ถาชว ง
เชื่ อ มั่ น 95% ของ ୧ ୧ ครอบคลุม 0 เอาไวก ็ใ หส รุป วา ୧ ୧ ൌ Ͳ และถา ชว งเชื ่อ มั ่น 95% ของ
σ ୧ ୧ ครอบคลุม 0 เอาไวก็ใหสรุปวา σ ୧ ୧ ൌ Ͳ
รายละเอียดตัวสถิติทดสอบสถิติของอิทธิพลทางออมของตัวแปรคั่นกลางเดี่ยว (MacKinnon, Lockwood,
Hoffman, West & Sheets, 2002)
1. Causal step ทําไดหลายวิธีโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขวาตัวแปรคั่นกลางควรมีบทบาท
หรือไม ไม มุงตรวจวาอิ ทธิพลทางออม ab มีหรื อไมมี และเมื่ อถึ งขั้น multiple mediation จะประสบความ
ยุงยากในการทดสอบมากขึ้น วิธีทดสอบทําไดหลายวิธี
วิธีที่ 1 เสนอโดย Judd and Kenny (1981) ขั้นตอนมีดังนี้ คือ จากภาพ
a M b

X

c്0

c(cʅ)

Y
ୡ

1. Treatment มีอิทธิพลตอ Outcome หรือไม คือในเสนทาง X ՜ Y เราทดสอบ H0: c = 0 vs H1:
ୟ

ୠ

2. ตัวแปรทุกตัวในเสนทางมีอิทธิพลตอตัวแปรที่ตามมา คือในเสนทางตอไปนี้คือ ՜  ՜  เรา
จะทดสอบวา a และ b มีคาเทากับ 0 หรือไมคือ ทดสอบ  ǣ  ൌ Ͳจากสมการ ൌ Ⱦ  Ƚ 
และทดสอบ ୭ ǣ  ൌ Ͳ สมการ ൌ Ⱦ  Ⱦ  
3. เมื่อควบคุม M เอาไว ในสมการ  ൌ Ⱦ  ᇱ   Ⱦ  (คือ มีตัวแปร Mอยูในสมการ
ดวย) นั้น c΄ ตองเทากับ 0
วิธีนี้เนนวาเมื่อมี M แทรกระหวาง X กับ Y แลวความสัมพันธเดิมที่เคยมีอยูเดิมตามเสนทาง Xื Y จะ
หายไป จึงเปนการทดสอบที่มุงตรวจสอบ perfect (full) mediation
วิธีที่2 เสนอโดย Baron and Kenny (1986) มีขั้นตอนดังนี้


1. X มีอิทธิพลตอ M คือ ในเสนทาง ܺ ՜  ܯนั้น a ตองมีนัยสําคัญ


2. M มีอิทธิพลตอ Y คือ ในเสนทาง  ܯ՜ ܺ นั้น b ตองมีนัยสําคัญ
3. ในภาพเสนทาง  M 
สัมประสิทธิ์ c΄ ใน ൌ Ⱦ  Ⱦ 
ตองไมมีนัยสําคัญ
Y
X
ʅ

ᇱ
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วิธีนี้ไมมุงหมายวา c΄ จะตองเทากับ 0 เพียงแตไมมีนัยสําคัญเทานั้น จะมีคาเทาไรก็ได เปนการทดสอบที่
มุง partial mediation โดยเห็นวาเปนจริงในทางสังคมศาสตรมากกวาวิธีที่ 1
วิธีที่3 เสนอโดย Cohen and Cohen (1983) เรียกวา joint test มีขั้นตอนดังนี้
ୟ

1. จากเสนทาง  ՜  คือ สมการ  ൌ Ⱦ     ใหทดสอบสมมุติฐาน
  ǣ  ൌ Ͳ ଵ ǣ ് Ͳ


2.จากเสนทาง  ܯ՜ ܻ คือ สมการ  ൌ Ⱦ     ใหทดสอบสมมติฐาน
ǣ

ൌ Ͳ ଵ ǣ ് Ͳ

ୡ

วิธีนี้ไมสนใจทดสอบ  ǣ  ൌ Ͳและไมสนใจเสนทาง  ՜ 
2. การทดสอบความแตกตางของสัมประสิทธิ์ c และ c΄
ในการดําเนินการเพื่อทดสอบอิทธิพลทางออม (mediation effect หรือ indirect effect) ของวิธีนี้เรา
จะเริ่มจากการหาคาอิทธิพลรวมจาก
ୡ

เสนทาง ՜  จากนั้นหาคาอิทธิพลทางออม


X

M

ʅ



Y

จากการวิเคราะหเสนทางจากภาพเสนทางแลวตรวจสอบวา c΄ มีคานอยกวา c หรือไม ถาไมนอยกวาคือ
െ ʅ ൌ Ͳ (ซึ่งก็คือ c = c΄) ก็แสดงวา M ไมมีผลเปนตัวแปรคั่นกลางสมมุติฐานที่ทดสอบคือ
ᇱ
ൌ Ͳ ଵ ǣ െ ᇱ ് Ͳ
ǣ െ
หรืออาจเปรียบเทียบคาสหสัมพันธคือ
 ǣ ɏ୶୷ ൌ ɏ୶୷Ǥ ൌ Ͳ ଵ ǣ ɏ୶୷ ് ɏ୶୷Ǥ
โดยที่ ɏ୶୷ คือ สหสัมพันธระหวาง X กับ Y และ ɏ୶୷Ǥ คือ สหสัมพันธระหวางX กับ Y ที่ไดควบคุม
M เอาไว (คือหักอิทธิพลของ M ออกจาก X และ Y เรียกวาสหสัมพันธบางสวน) กลาวคือเมื่อไดหักอิทธิพลของ
M ออกจากทั้ง X และ Y แลวคาสหสัมพันธใหมยังคงเทากับคาสหสัมพันธเมื่อยังไมไดหักอิทธิพลของ M ออก
จาก X และ Y ก็แสดงวา M ไมมีสวนในการเชื่อมโยง X และ Y
วิธีทดสอบ  ǣ െ ᇱ ൌ Ͳ ଵ ǣ െ ᇱ ് Ͳ สามารถกระทําไดหลายวิธีแตกตางกัน
ตามผลการพัฒนาคา standard error และเรียงตามอํานาจการทดสอบ ดังนี้
วิธีที่ 1 เสนอโดย Freeman and Schatzkin (1992)
ݐൌ

ටɐଶୡ



ɐଶୡᇲ

െ

ᇱ

െ ʹɐୡ ɐୡᇲ ඥͳ െ

วิธีที่ 2 เสนอโดย MacGuigan and Longholtz (1988)

ɏଶ୶

̱ ୬ିଶ
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െ Ԣ

ൌ

ඥɐଶୡ  ɐଶୡᇱ െ ʹሺɏୡୡᇲ െ ɐୡ ɐୡᇲ ሻ

วิธีที่ 3 เสนอโดย Clogg et al. (1992)
ୡିୡᇱ
ൌ మ
̱ ୬ିଷ

อนึ่งการทดสอบ  ǣ െ
ขอใหพิจารณาภาพเสนทาง
ୡ

ᇱ

ห౮ ౙᇲ ห

ൌ Ͳมีผลเหมือนการทดสอบ

 ՜ 



̱ ୬ିଶ

ǣ Ⱦ

M

X

ภาพที่ 1

ʅ

ൌ Ͳ (Clogg et al., 1992)
ൌͲ

Y

ภาพที่ 2

ภาพแรกเป น ภาพเส น ทาง XืY ส ว นภาพที่ 2 ภาพเส น ทาง Xื M ืY และ XืY เมื่ อ
 ൌ Ͳ จากภาพที่ 1 สมการถดถอยคือ  ൌ Ⱦ    และจากภาพ 2 สมการถดถอยคือ ൌ
Ⱦ  ᇱ   Ͳ  ซึ่ งก็ คื อ สมการเดี ย วกั น Clogg et al. สรุ ป ว า เราสามารถใช ก ารทดสอบ
 ǣ  ൌ Ͳ ଵ ǣ ് Ͳ แทนกันได

3. การทดสอบผลคูณของสัมประสิทธิ์
ในภาพเสนทางอิทธิพลทางออมของ X ที่ออมผาน M คือผลคูณ ab ถาผลคูณ  ൌ Ͳก็แสดงวา M
ไมเปน Mediator หรือ ไมตองมี M ทําหนาที่ถายทอดอิทธิพลของ X สู Y วิธีทดสอบสําหรับสมมุติฐาน


 ǣ  ൌ Ͳ

ଵ ǣ ് Ͳ



คือ X

M
ʅ



Y

วิธีที่ 1 เสนอโดย Sobel (1982) เรียกวา Sobel’s test วิธีนี้ไดรับความนิยมสูงมาก มีผูนําไปใชบอยกวา
วิธีอื่นๆ คือ  ൌ

ୟୠ

ටୟమ మౘ ାୠమ మ

ทั้งนี้ standard error อาจใชเปนสูตรอื่นไดอีกขึ้นอยูกับการพัฒนาทาง

สถิติ ทําใหไดสูตรสถิติทดสอบอื่นดังนี้คือ Aroian (1944) แนะนําใหใช

ܼ ൌ
ටଶ ɐଶୠ   ଶ ɐଶୟ  ɐଶୟ ɐଶୠ

Goodman (1960) และ Sampson and Breunig (1971) แนะนําใหใช
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ൌ



ටଶ ɐଶୠ   ଶ ɐଶୟ െ ɐୟ ଶ 

Sobel’s test เปนวิธีที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด แตจะมี Power ต่ํากวาวิธีอื่นๆ เพราะการแจกแจงของ ab
ไมเปนโคงปกติ
วิธีที่ 2 เปนวิธีที่พัฒนาโดยอาศัยการแจกแจงของผลคูณ ab ไดตัวทดสอบดังนี้ ตัวทดสอบที่จะกลาวถึง
ตอไปนี้เสนอโดย MacKinnon et al. (1998) มีคุณภาพสูงกวาวิธีอื่น


ᇱ ൌ
ൌ
ɐୟୠ
ටଶ ɐଶୠ   ଶ ɐଶୟ


ఙೌ್

โดยที่ Z´ เปนคาสถิติที่แจกแจงแบบอื่นมิใช Standard Normal ตารางที่ใชเปนตารางการแจกแจง

สูตรที่ 2 คือ

 
ൌ כ
 
แลวเปรียบเทียบคา P กับคาในตารางของ Graig (1936) ดูใน Meeker et al. (1981) สูตรที่ 3 คือ การ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชชวงเชื่อมั่นคือ
 ൌ  േ คาวิกฤติ*σab
ถาชวงนี้คลุม 0 เอาไวใหแปลผลวา  ൌ Ͳคาวิกฤติหาไดจากตาราง Meeker et al. (1981)

การทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรคั่นกลางดวย SPSS และ SEM
จากที่ไดกลาวถึงผานมาจะพบวาจะเปนการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางตัวเดียว และไดกลาวถึง
กรณีตัวแปรคั่นกลาง 3 ตัวมาแลว แตขอใหสังเกตวาสูตรการประมาณคาสถิติทดสอบยุงยากมาก ยากแกการ
จดจํ า และหากเพิ่ มตัว แปรคั่น กลางเป น 4, 5, 6 ตัว ดังภาพซึ่งเป นการศึกษาของ Camerini and Schulz
(2012) ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงการมีปฎิสัมพันธกับผูปวยสูผลกระทบดานสุขภาพ และจาก
การศึกษาของ Hanafizadeh and Khedmatgozar (2012 ) ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงการ
ตระหนั กถึงคุณภาพสารสนเทศเกี่ยวกับ การใช e-banking สู ความตั้งใจใชบริการดังกล าว ซึ่งจะเป นเรื่องที่
คอนขางเรื่องยุงยาก
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ภาพที่ 4 ตัวแปรคั่นกลางพหุ ตัวอยางที่ 1
(ที่มา : Camerini and Schulz, 2012 : 3)

ภาพที่ 5 ตัวแปรคั่นกลางพหุ ตัวอยางที่ 2
(ที่มา : Hanafizadeh and Khedmatgozar, 2012 : 15 )
ในกรณีที่มีตัวแปรคั่นกลางตัวเดียวการทดสอบอิทธิพลทางออมคือ
 ǣ ൌ Ͳ ଵ ǣ ് Ͳ
สามารถกระทําไดโดยอาศัย Sobel’s test แตในกรณีตัวแปรคั่นกลางพหุเรามีภารกิจถึง 3 ประการ คือ
1) ทดสอบอิทธิพลทางออมแตละเสนทางคือ ୧ ǣ ୧ ୧ ൌ Ͳ ଵ ǣ୧ ୧ ് Ͳ; i=1, 2, …,
k ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติใหสรุปวา aibi = 0 หมายความวา Mi ไมจําเปนตองเปนตัวแปรคั่นกลาง
2) ทดสอบอิทธิพลทางออมรวม คือ  ǣ  ൌ Ͳ ଵ ǣ  ് Ͳ (SPSS เรียกวา TOTAL) โดย
ที่ ൌ σ୩୧ୀଵ ୧ ୧ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติใหสรุปวา f=0 หมายความวาในภาพรวมแลว M1 , M2,…,Mk ไม
เปนตัวแปรคั่นกลางทั้งหมด
3) เปรี ย บเที ย บอิ ท ธิ พ ลทางอ อ มระหว า งเส น ทาง (contrast หรื อ comparing the strength of
indirect effect) เปนการเปรียบวา Mi กับ Mj ที่อาจมาจากตางทฤษฎีกันหรือตาง concept กันนั้นมีอิทธิพล
เหมื อ นกั น หรื อ ไม นั่ น คื อ  ǣ ୧ ୧ ൌ ୨ ୨  ଵ ǣ୧ ୧ ് ୨ ୨ หรื อ ก็ คื อ  ǣ ୧ ୧ െ
୨ ୨ ൌ Ͳ ଵ ǣ୧ ୧ െ ୨ ୨ ് ͲǢ  ്  ൌ ͳǡʹǡ͵ǡ ǥ ǡ 
การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางพหุอาจใชวิธีของ Sobel มาขยายใหใชไดกับหลายเสนทาง แต
มั ก มี ป ญ หาเนื่ อ งจาก Sobel’s test ยื น อยู บ นข อ ตกลงของการแจกแจงปกติ วิ ธี ที่ ง า ยกว า ก็ คื อ ใช วิ ธี
bootstrapping ซึ่งสามารถสั่งรันไดดวยโปรแกรม SPSS ในเมนู
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Analyze > Regression > partial least square regression
Partial least square regressionเปนทางเลือกหนึ่งของ Regression ใชในกรณีมีตัวแปรอิสระมากๆ และ
เราตองยุบรวมเปนตัวแปรใหมเรียกวา latent variable และสามารถใชรัน mediation effect ไดถาเพิ่ม dialog
และมาโครเขาไป
การทดสอบ multiple mediation ดวยวิธี bootstrapping ใน SPSS
ใน SPSS จะยังไมมีคําสั่งและ dialog เรื่องนี้จําเปนตองดาวนโหลดไดอะลอกและมาโครจากเว็บไซตตอไปนี้
คื อ http://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplns-macros-and-code.html ซึ่ งเป น เว็ บ ไซ ต ข อ ง
Andrew F. Hayes ที่เว็บดังกลาวใหดาวนโหลดไฟลสําหรับ SPSS ดังนี้คือ
1. Indirect.sps (เป น macro) เป น คํ า สั ่ง เมื ่อ ด า ว น โ ห ล ด ม า แ ล ว ให  save เอ า ไว แ ล ะสั่ ง
file>open>syntax>indirect.sps.ใน syntax editor window แล ว สั่ ง run all มาโครจะรั น เป น แบคกราวน
จนกวาเราจะ restart หรือเปลี่ยนไปใชมาโครอื่น หรือหากไมใชมาโครใหใช Script แทนก็ไดโดยใหดาวนโหลด
ไฟล indirect.sbs ซึ่ ง เป น สคริ ป ต ที่ สั่ ง รั น แบบเดี ย วกั น โดยเป ด ไฟล indirect.sbs ที่ save เอาไว ผ า น
file>open>script.sbs แลวสั่ง run>all
2. Indirect.spd เป น dialog ของ multiple mediation เมื่ อดาวน โหลดมาแล วให สั่ งติ ดตั้ ง (install)
ทันทีโดยที่ไดอะลอกนี้ก็จะไปติดตั้งเปนตัวเลือกหนึ่งของ partial least square ชื่อ Preacher and Hayes (2008)
multiple mediation (INDIRECT)
3. ขอมูลที่ใช ถาเปนการวิเคราะหสมการถดถอยตามปกติหากมี data file อยูแลวก็สั่งรันได ถาเปน
SEM ใหสั ่ง รัน SEM ด ว ยโปรแกรมสํ าหรั บ SEM เช น LISREL, AMOS, PLS-graph3.0, smart PSL, Visual
PLS, WARP แลวสั่ง save construct score ของตัวแปรแฝง เอาไวแลวเรียกเขามาใชใน SPSS
4. ใน Syntax editor window ใหพิมพคําสั่งตอไปนี้เพื่อบอกมาโครวาใครคือ Y ใครคือ X ใครคือ M’s ให
ใสชื่อ X,Y และ M’s ใหตรงตามชื่อใน data file
INDIRECT Y=DV/X=IV/M=MV1MV2….MVK/CONTRAST=1
/CONF=95/PERCENT=1/BOOT=5000.
เรียกวา template เชน Y คือ JP (คือ job performance) X คือ JS (คือ job satisfaction) และ M1,
M2, M3 คื อ AC (affective commitment) CC (Continuance commitment) NC (normative commitment) ให
พิมพคําสั่งในหนาตาง Syntax คือ

INDIRECT Y=JP/X=JS/M=AC CCNC/CONTRAST=1
/CONF=95/PERCENT=1/BOOT=5000.
การรันใหรันเปน interactive mode (คือ กด OK ที่ไดอะลอก) ผลการรัน SPSS จะแสดง
1) ชื่อตัวแปรตาม (DV) ชื่อตัวแปรอิสระ (IV) และชื่อตัวแปรคั่นกลาง (MEDS)
2) ขนาดตัวอยาง
3) สัมประสิทธิ์เสนทางจากตัวแปรอิสระไปหาตัวแปรคั่นกลาง (a path)
4) สัมประสิทธิ์เสนทางจากตัวแปรคั่นกลางไปหาตัวแปรตาม คืออิทธิพลทางตรงของตัวแปรคั่นกลางที่มี
ตอตัวแปรตาม (b path)
5) อิทธิพลรวม (total effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม (c path) สัมประสิทธิ์ a,bc และc´
เปนคาที่ไมไดปรับมาตรฐาน (un-standardized coefficient)
6) อิทธิพลทางตรง (direct effect) ของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม (c´path)
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7) Model Summary คือ R-square และ F-ratio
8) ผลของ bootstrap
8.1 อิทธิพลทางออมของตัวแปรอิสระสูตัวแปรตามผานตัวแปรคั่นกลาง (ab path) ตารางจะแสดงคา
data (คือจากการคํานวณขอมูลของตัวอยาง) boot คือ คาเฉลี่ยจาก resampling ตามวิธี bootstrap) bias (คือ
ผลตางระหวางคาอิทธิพลทางออมจาก 2 วิธีนั้น) และ SE (คือความคลาดเคลื่อน)
8.2 ช วงเชื่ อมั่ นของอิ ทธิ พลทางออมทั้ งโดยรวม (TOTAL) และ รายตั วแปรคั่ นกลาง ถ าชวงเชื่ อมั่ น
ครอบคลุมเลข 0 เอาไวใหแปลวา ab=0 หรือยอมรับ H0 : ab=0 ถาชวงนี้ไมครอบคลุมเลข 0 แปลวา ab ≠ 0
หรือยอมรับ H1 : ab≠0 (คือมีนัยสําคัญ)
ขอควรทราบเพิ่มเติม
1. ผลจากการวิเคราะหอิทธิพลทางออม อาจพบวา อิทธิพลรวม (TOTAL) ไมมีนัยสําคัญ เรื่องนี้ไมตองกังวล
วาจะกระทบถึงอิทธิพลทางออมรายตัวแปรคั่นกลาง เพราะตัวแปรคั่นกลางบางตัวอาจทําหนาที่สงผานอิทธิพล
(mediate) ของตัวแปรอิสระ ตัวแปรคั่นกลางบางตัวอาจทําหนาที่ยับยั้ง (suppress) อิทธิพลของตัวแปรอิสระ
เมื่อรวมอิทธิพลทางออมเขาดวยกันจึงเปนไปไดที่อิทธิพลรวมอาจมีคาสูงหรือต่ํา และอาจมีนัยสําคัญหรืออาจ
ไมมีนั ย สําคัญก็ได การอานผลและตีความสามารถกระทํ าไดทั้ง 2 กรณี คือเมื่ออิทธิพลรวมมีนั ยสําคัญและเมื่อ
อิทธิ พลรวมไม มี นั ย สํ าคั ญ ซึ่ งมี คุ ณ ค าต อ การศึ ก ษาทั้ ง 2 กรณี (Preacher and Hayes, 2008 ; 882, 888;
MacKinnon, Lockwood and Williams, 2004)
นอกจาก INDIRECT ผู วิจั ยยังสามารถเลื อกใช PROCESS หรืออยางอื่นไดอีก (Preacher and Hayes,
2004, 2008). ติ ด ตามได จ ากเว็ บ ของ Andrew F. Hayes จากลิ ง ค www.afhayes.com/spss-sas-andmplus-macros-and-code.html
ผลการทดสอบ Contrast คือการเปรียบเทียบเสนทางของอิทธิพลทางออมที่ผาน Mi เทียบกับเมื่อผาน
Mj (i≠j) คือ ทดสอบ
 ǣ  ୧ ୧

െ ୨ ୨ ൌ Ͳ

ଵ ǣ ୧ ୧

െ  ୨ ୨ ് Ͳ

ถาพบวาชวงเชี่อมั่น 95% คลุม 0 เอาไวแสดงวา ୧ ୧ െ ୨ ୨ ൌ Ͳแปลผลไดวาเสนทางออมทั้ง 2
มีผลเหมือนกัน ถาชวงเชื่อมั่นไมคลุม 0 เอาไวแสดงวา ୧ ୧ ് ୨ ୨ แสดงวาเสนทางทั้ง 2 มีพลังไมเทากัน
เสนทางใดมีพลังมากกวาใหดูที่คา data หรือ boot หากพบวามีคาเปนบวกแสดงวา ୧ ୧  ୨ ୨ แตถา
มีคาเปนลบแสดงวา ୧ ୧ ൏ ୨ ୨
2. ในกรณี 3 path mediation ดั งเช น ในภาพซึ่ ง เป น สถานการณ ที่ ข ยายออกไปจากกรณี ที่ มี ตั วแปร
คั่นกลางตัวเดียว พบวาวิธีทดสอบแบบ Causal step (หรือ Joint significant test) และวิธี Bootstrapping
(หรือ เรียกวาวิธี percentile bootstrap) ยังคงเปนวิธีทดสอบที่ ดี กรณี นี้อิ ทธิพ ลทางอ อมคือ b1b2b3 (Aaron,
MacKinnon and Jenn-Yun, 2008)
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ภาพที่ 6 Three-Path Mediation Model
(ที่มา : Aaron, MacKinnon and Jenn-Yun )
สรุป

ตัวแปรคั่นกลาง คือ ตัวแปรหรือชุดของตัวแปรที่เรามุงศึกษาวาเปนตัวแปรที่ทําหนาที่ถายทอดอิทธิพลของตัว
แปรที่อยูกอนหนา (antecedent) สูตัวแปรที่ตามมาหรือไมสาเหตุที่ตองศึกษาเพราะอิทธิพลที่มีตอกันมีคาสูงจน
นาสงสั ย ในการวิจัย อิทธิพ ลเชิงสาเหตุเชน ใน MRA และ SEM เราอยากทราบว าจะตองมีตัวแปรคั่นกลาง
หรือไมอิทธิพลของตัวแปรที่อยูขางหนาจึงจะสงผลไปถึงตัวแปรที่ตามมาอยางสมเหตุสมผล ไมสูงเกินไป ตัว
แปรคั่นกลางอาจมีตัวเดียว มีหลายตัวแบบขนานกัน มีหลายตัวแบบอนุกรม เรียกวา three path model ถามี
ตัวแปรคั่นกลาง 2 ตัว หรือ four path model ถามีตัวแปรคั่นกลาง 3 ตัว การทดสอบอิทธิพลทางออม (คือ
อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง) สามารถกระทําไดหลายวิธี จะใชวิธีใดก็ไมผิดเพราะเปาหมายอยูที่อิทธิพลทางออม วิธี
ทดสอบที่แนะนําใหใชคือวิธี bootstrapping เนื่องจากเขาใจงาย ใชงายและมีซอฟทแวรใหดาวนโหลดมาใช
อนึ่ง ในการรันตัวแบบสมการโครงสรางที่มีตัวแปรคั่นกลางนั้นใหรันตามปกติ อาจใชซอฟทแวรในกลุม
variance-based SEM เช น PLS-graph, Smart PLS, Visual PLS, Warp, XLSTAT หรือ ในกลุม covariancebased SEM เชน LISREL, AMOS จากนั้นใหสั่ง save คา construct score เอาไวแลวเรียกไปใชรันใน indirect
หรือ process ผลการรันใหดูเฉพาะวาอิทธิพลทางออมมีนัยสําคัญหรือไมเทานั้น คาสัมประสิทธิ์เสนทางใหเปนไป
ตามโปรแกม SEM และหากมี ตั ว แปรอิ ส ระอื่ น รวมอยู ในกรอบแนวความคิ ด ด ว ยให ถื อ ว า เป น ตั ว แปรร ว ม
(covariate)
ซอฟทแวรที่ใช
ซอฟทแวรที่ใชคือ INDIRECT เปนซอฟทแวรที่พัฒนามาโครโดย ดร. แอนดรูว เฮยเพื่อเรียกใชไปเปนสวน
เพิ่มใน SPSS regression การดาวน โหลด indirect.spd และ indirect.sps ผานเว็บของ ดร. แอนดรูว เฮย
ทําดังนี้
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1. ไปที่เว็บhttp://www.afhayes.com/spss-sas-and-mplus-macros-and-code.html

2. เลื่อนจอภาพตามหามาโครตางๆ ซึ่งมีหลายอยาง ในที่นี้เราตองการ indirect

3. ดาวนโหลด indirect.spd ซึ่งเปนไดอะลอก เมื่อไดมาแลวจะถามวาเราจะติดตั้งหรือไม
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4. เมื่ อ เราตอบตกลงก็ จ ะติ ด ตั้ ง ให ที่ regression>partial least square>Preacher and Hayes
(2008) Multiple Mediation (INDIRECT)

5. ดาวนโหลด indirect.sps ซึ่งเปนมาโคร โปรแกรมมีความยาวมาก ที่เห็นนี้เปนสวนตน แลวให สั่ง
บันทึกไฟลเอาไวใชชื่อเดิมคือ indirect.sps
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6. เรียกไฟล indirect.sps ดวย file>open>syntax
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7. สั่ง run>all จะปรากฏผลดังนี้ปลอยไวอยางนั้นอยาลบทิ้ง

8. เปดไฟลขอมูลมาทํางานดวย regression ตามปกติ ถาเปนการวิเคราะหดวย SEM ใหใช construct
score ซึ่งตองสั่งบันทึกเอาไวในตอนรันดวย SEM software
หลั งจากเป ด แฟ ม ข อมู ล เรี ย บร อ ยแล ว ให สั่ ง Analyze>Regression>Preacher and Hayes (2008)
Multiple Mediation (INDIRECT) แลวทําตามไดอะลอก โดยสงตัวแปรอิสระตนทางของกลุมตัวแปรคั่นกลาง
ลงในชอง independent variable (X) สงตัวแปรตามในชอง dependent variable (Y) สงตัวแปรคั่นกลาง
ในชอง proposed mediators(s) (M) สงตัวแปรอิสระอื่นในชอง covariate(s)
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การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ในหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Preliminary Study the opinion, and of Household Accounting at
Nongmaseaw Community, Ta Ket Subdistrict, Utumpornpisai District, SiSaKet
Province
ดรุณวรรณ แมดจอง1
บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ใน
หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติ
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2)
ศึกษาการปฏิบั ติในการจัดทําบั ญชีครัวเรือน ของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสั ย
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการจัดทําบัญชี
ครัว เรือน ผลการวิจั ย พบวา 1) มีทั ศนคติเกี่ย วกับ การจัดทํ าบั ญ ชีครัว เรื อนโดยภาพรวมอยู ในระดับ มาก
(คาเฉลี่ย 3.51) โดยเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.65) 2) มีการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.51)
โดยเจาหน าที่ห รือหน วยงานที่เกี่ยวของมีการให ความรูติดตามและประเมินผลการทําบั ญชีครัวเรือนอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.78) ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรนําขอมูลที่ได
จากการวิจัยครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว
ในดานความรูและการปฏิบัติ เพราะประชาชนมีทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ดีแลวถาหากมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้นและมีการปฏิบัติที่ตอเนื่อง ก็จะเปนหนทางที่ดีในการนําบัญชีครัวเรือนมาเปนเครื่องมือใน
การชวยลดปญหาหนี้ สินและเพื่อเปนการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ภายใต
ความพอเพียง ของประชนชนในหมูบานหนองมะแซวในลําดับตอไป
คําสําคัญ : ทัศนคติ การปฏิบัติ บัญชีครัวเรือน
Abstract
Preliminary study the opinion, and performance of household accounting at
Nongmaseaw Community, Taket subdistrict, Utumpornpisai district, sisaket province.
objectives are 1) This research explores household accounting practice of Nongmaseaw
community, Taket subdistrict, utumpornpisai district, sisaket province 2) This research
explores household accounting performance of Nongmaseaw community, Taket subdistrict,
Utumpornpisai district, sisaket province. This research hopes to shade some light on the
supportive role and the promoting of household accounting. Research found that people in
1 อาจารยโปรแกรมวิชาการบัญชี
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Nongmaseaw community 1) has opinion about making household accounting in advanced
lever (average to 3.51) with the belief that household accounting helps better family’s living
in the highest lever (average to 3.65) 2) has household accounting performance in moderate
level (average to 2.51) by officer or related organization that gives continuous follow-up and
evaluation of household accounting in moderate level (average to 2.78). Therefore, related
organization should bring information from this research to use as model for development
and support of Nongmaseaw community’s household accounting in knowledge and
performance because people has positive attitude towards house hold accounting. Thus, if
people has more knowledge and better understanding with continuous performance, then it
is a good path to use household accounting as an instrument to reduce debt problems.
Moreover, it can be used as a supportive task on the implementation of sufficient economy
philosophy by Nongmaseaw community people.
Keywords : Opinion, Performance, Household Accounting
บทนํา

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
รวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน
ประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันยังจําเปนตองบริหารจัดการใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทําบัญชีครัวเรือนเปนสวนหนึ่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ที่ชวยแกปญหาสภาวะสังคม
ปจจุบันที่เต็มไปดวยกระแสวัตถุนิยม และความฟุมเฟอย ฟุง เฟอ จนทําใหคนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแส
นิยมจนกลายเปนปญหา โดยเฉพาะปญหาหนี้สินที่ไมมีวันจบสิ้น อยางไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะ
ดํารงชีวิตใหอยูรอดภายใตสังคมในปจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือคือพึ่งตัวเอง รูจักความ
พอประมาณ และไมประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง
มองเห็นถึงความสําคัญของการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง รูจักความพอมีพอกิน พอมีพอใช คํานึงถึงหลัก
เหตุผลและการประมาณตนเอง พรอมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมให ป ระมาท โดยเฉพาะการใช
จายเงินอันเปนปจจัยในการดําเนินชีวิต หากเราวางแผนการรับจายเงินของตนได เทากับรูจักความเปนคนได
พัฒนาตนเอง ใหเปนคนมีเหตุมีผล เปนคนรูจักพอประมาณ เปนคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชนและรัก
ประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็นไดวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน ก็คือวิถีแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมพอดี สอดคลอง
ถูกตองตามกฎธรรมชาติที่มีทั้งความเปนเอกภาพและดุลยภาพอยูเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2556)

Journal of Managament and Development 35
จากประสบการณที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่ หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อติดตามผลการให บริการวิชาการเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหกับครัวเรือนในหมูบาน พบวาครัวเรือน
สวนใหญยังไมไดใหความสําคัญและจริงจังกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน และจากการซักถามจากผูนําหมูบาน
พบวา ชาวบานสวนใหญ ป ระกอบอาชีพเกษตรกรเป น อาชีพหลัก และเปนรายไดห ลั กของแตละครัวเรือน
นอกจากนี้ แตละครัว เรือนก็จะมีร ายไดเสริ มอย างอื่น เชน รายไดจากลู กหลานส งมาให จากการไป ทํ างาน
ตางจังหวัด อาชีพรับจางทั่วไป บางครัวเรือนเปนสมาชิกอาชีพกลุมแมบานสานตะกรา เปนหมูบานขนาดเล็กมี
จํานวนครัวเรือนไมถึง 100 ครัวเรือน มีผูนําที่เขมแข็ง ชาวบานมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคี ไมมี
ปญหาการพนันสิ่งเสพติดในหมูบาน ซึ่งนาจะเป นปจจัยที่ทําใหมีรายไดและฐานะของแตละครัวเรือนอยูใน
ระดับที่ดี แตกลับ ไมเปน เชน นั้น เพราะจากการซักถามพบวา บางครอบครัวมีฐานะทางครอบครัวที่ดี บาง
ครอบครัวก็พอกินไปวันๆ บางครอบครัวก็ฐานะกลับจนลง บางครอบครัวก็กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ (ธ.ก.ส.) และบางครอบครัวก็กูเงินนอกระบบเพื่อมาลงทุนในการประกอบอาชีพ แตพอนําผลผลิต
ที่ไดจากการประกอบอาชีพไปจําหนายไดมาไมพอที่จะชําระหนี้สินที่กูมาลงทุนจนตองทําใหครัวเรือนสวนใหญ
มีภาระหนี้สินจนถึงปจจุบัน หากครัวเรือนหันมาใหความสําคัญและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาใชในการดําเนินชีวิตก็จะเปนหนทางในการลดและแกไขปญหาเหลานี้ได
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญและสนใจที่จะศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และ
การปฏิบั ติเกี่ยวกับการจัดทําบั ญ ชีครัวเรือน เพื่อใชเป น แนวทางในการพัฒ นาและสงเสริมการทําทําบัญ ชี
ครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของการทําบัญชีครัวเรือนของ หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาการกาจัดทําบัญชีครัวเรือนของ หมูบานหนองมะแซวตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ประโยชนจากงานวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรตน
- ปจจัยสวนบุคคล
- ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย

ตัวแปรตาม
- ทัศนคติ
- การปฏิบัติ
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ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง (Population and Sample)
ประชากรกลุ มตั ว อย าง คือ ครัว เรื อนทั้ งหมดที่ อยู ในหมูบ านหนองมะแซว ตําบลตาเกษ
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 40 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ, 2557)
2. ขอบเขตดานพื้นที่
พื้น ที่ในการดําเนิ น การวิจัย คือ หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อํา เภออุทุมพรพิสั ย
จังหวัดศรีสะเกษ
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลโดยมีผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษาในพื้นที่เปนพี่เลี้ยงในการตอบแบบสอบถามเพื่อชวยเหลือในกรณีที่
ผูตอบแบบสอบถามอานหนังสือไมออก และไมเขาใจคําถาม โดยใชเปนภาษาถิ่นในการสื่อสาร โดยมุงศึกษา
เกี่ยวกับ ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติที่มีตอบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว เพื่อนําผลการวิจัยที่ได
ไปตอยอดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตา
เกษ อําเภออุทุมพรพิสัย ตอไป
4. ขอบเขตดานระยะเวลา
เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ โดยออกแบบเครื่องมือใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย ประกอบไปดวย ดานความรู ดานทัศนคติ และดานการปฏิ บัติเกี่ยวกับบัญ ชี
ครัวเรือน
ขั้นการเก็บขอมูล
1. ผูวิจัยประชุมเตรียมความพรอมเพื่อทําความเขาใจกับผูชวยนักวิจัยกอนออกเก็บขอมูล
2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการใหผูชวยนักวิจัยเปนพี่เลี้ยงและสื่อสารเปนภาษาถิ่นกับผูตอบแบบ
สอบถามเพื่อชวยเหลือในกรณีที่ผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจคําถาม อานหนังสือไมออก และเพื่อประสิทธิภาพ
และความถูกตองสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ผูตอบแบบสอบเปนเพศหญิง รอยละ 60 เปนเพศชายรอยละ 40 อายุมากกวา 40 ป รอยละ
77.5 รองลงมาอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 17.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.5 รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15
2. ขอมูลเกี่ยวกับครัวเรือน
พบวา ครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซวสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4-6 คน มีจํานวน 27
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.5 ลองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 7-9 คน จํานวน 7 ครัวเรือน
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คิดเป น รอ ยละ 17.5 ส ว นใหญ มี ร ายไดต อเดื อนอยูระหวางจํ านวน 5,000 บาท หรือน อยกวา จํานวน 20
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือมีรายไดอยูระหวา 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 12 ครัวเรือนคิด
เป น ร อยละ 30 มี อ าชีพ หลั ก ส ว นใหญ คื ออาชีพ เกษตรกรมี จํ า นวน 38 ครัว เรือ น คิ ดเป น ร อยละ 95 และ
รองลงมาคืออาชีพรับราชการมีจํานวน 2 ครัวเรือนคิดเปน รอยละ 5 มี การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 ครัวเรือนคิดเปนรอนละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 13 ครัวเรือนคิดเปน
รอ ยละ 32.5 ส ว นใหญ มี จํานวนหนี้ สิ น ทั้ งหมดของครัว เรื อ นในป จ จุบั น จํ านวน 50,001 – 100,000 และ
มากกวา 100,000 บาท เทากันคือมี 14 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือจํานวนหนี้สิน 10,001 –
50,000 บาท จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.5 และสวนใหญมีจํานวนเงินออม 10,000 หรือนอยกวา
จํานวน 29 ครัวเรือนคดเป น รอยละ 72.5 รองลงมาคือมีจํานวนเงินออม 10,001-50,000 บาท จํานวน 9
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 22.5
3. ความคิดเห็นดาน ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นดานทัศนคติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซว
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
คาเฉลี่ย
สวน
การแปล
เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
1. มีความเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนสงผลตอการออมของ
3.53
0.78
มาก
ครัวเรือนมากขึ้น
2. มีความเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดปญหา
3.45
0.93
ปานกลาง
หนี้สินของครัวเรือนได
3. มีความเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่
3.60
0.81
มาก
ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนได
4. มีความเชื่อมั่นวาการทําบัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยู
3.65
0.73
มาก
ของครัวเรือนดีขึ้น
5. มีความสุขในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
3.32
0.94
ปานกลาง
รวม
3.51
0.54
มาก

จากตารางที่ 1 พบว า หมู บ า นหนองมะแซวมี ค วามคิ ด เห็ น ด า นทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ าบั ญ ชี
ครัวเรือนโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวามีความเชื่อมั่นวาการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเป นอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมาก รองลงมาคือมีความเชื่อมั่นวาการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนไดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย อยู
ที่ 3.65 และ 3.60 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนในหมูบานหนอง
มะแซว
ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็นดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
คาเฉลี่ย
สวน
การแปล
เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
1. มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและ สม่ําเสมอ
2.48
1.15
นอย
2. สามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตอง
2.55
1.23
ปานกลาง
3. เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและ
2.78
1.07
ปานกลาง
ประเมินผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของทานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
4. สมาชิกในครัวเรือนทุกคนสามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนได
2.28
1.28
นอย
โดยรวม
รวม
2.51
0.90
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบวาหมูบ านหนองมะแซวมีความคิดเห็ น ดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญ ชี
ครัวเรือนโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.51 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอย างตอเนื่องและสม่ําเสมอ
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.78 รองลงมาคือสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตองใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.55
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ในหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ผูตอบแบบสอบเปนเพศหญิง รอยละ 60 เปนเพศชายรอยละ 40 อายุมากกวา 40 ป รอยละ 77.5
รองลงมาอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 17.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.5 รองลงมาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15
2. ครัว เรือ นในหมู บ านหนองมะแซวส วนใหญ มีส มาชิกในครั วเรือนจํ านวน 4-6 คน มี จํา นวน 27
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.5 ลองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 7-9 คน จํานวน 7 ครัวเรือน
คิดเป น รอ ยละ 17.5 ส ว นใหญ มี ร ายไดต อเดื อนอยู ระหวางจํ านวน 5,000 บาท หรือน อยกวา จํานวน 20
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือมีรายไดอยูระหวา 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 12 ครัวเรือนคิด
เป น ร อยละ 30 มี อ าชีพ หลั ก ส ว นใหญ คื ออาชีพ เกษตรกรมี จํ า นวน 38 ครัว เรื อ น คิ ดเป น รอยละ 95 และ
รองลงมาคืออาชีพรับราชการมีจํานวน 2 ครัวเรือนคิดเปน รอยละ 5 มี การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 ครัวเรือนคิดเปนรอนละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 13 ครัวเรือนคิดเปน
รอ ยละ 32.5 ส ว นใหญ มี จํ านวนหนี้ สิ น ทั้ งหมดของครัว เรือ นในป จ จุบั น จํ านวน 50,001 – 100,000 และ
มากกวา 100,000 บาท เทากันคือมี 14 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือจํานวนหนี้สิน 10,001 –
50,000 บาท จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.5 และสวนใหญมีจํานวนเงินออม 10,000 หรือนอยกวา
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จํานวน 29 ครัวเรือนคดเป น รอยละ 72.5 รองลงมาคือมีจํานวนเงินออม 10,001-50,000 บาท จํานวน 9
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 22.5
3. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 โดยรายละเอียดพบวาเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยทําให
ความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.65 รองลงมาคือเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนไดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.60
4. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.51 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการให
ความรูติดตามและประเมิน ผลการทําบั ญ ชีครั วเรื อนอยางตอเนื่ องและสม่ําเสมออยู ในระดับ ปานกลาง มี
คาเฉลี่ ย 2.78 รองลงมาคือ สามารถบั น ทึ กบั ญ ชีครัว เรือนดว ยตนเองไดอยางถูกต องในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย 2.55
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ในหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีทัศนคติในการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยเชื่ อมั่น วาการจั ดทํ าบั ญ ชีครัว เรื อนชว ยทําให ความเปน อยูของครัวเรือนดีขึ้นอยู ในระดับ มากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา ซิงห (2554 : 33) พบวา ปจจัยที่สงผลตอเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือน ปจจัยดานบุคคลโดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นตอประโยชนจาก
การทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับมาก
2. ประชาชนในหมูบ านหนองมะแซว มีการปฏิบั ติเกี่ยวกับ บั ญ ชีครั วเรือนในระดับ ปานกลาง โดย
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา ซิงห (2554 : 34) พบวา ปจจัยที่
สงผลตอเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือน ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจาก
ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากภาครัฐอยูในระดับปาน
กลาง
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาและ
สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซวในดานความรูและการปฏิบัติ เพราะประชาชนมี
ทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ดีแลวถาหากมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นและมีการปฏิบัติที่ตอเนื่อง ก็จะ
เปนหนทางที่ดีในการนําบัญชีครัวเรือนมาเปนเครื่องมือในการชวยลดปญหาหนี้ สินและเพื่อเปนการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ภายใต ความพอเพียง ของประชนชนในหมูบานหนองมะ
แซวในลําดับตอไป
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การศึกษาความเปนไปไดในการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน
หมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Preliminary Research for Model Community Building Possibility Balance in
Taket Community, Taket Subdistrict, Utumpornpisai District, Sisaket Province
สุภัทรษร ทวีจันทร1
บทคัดยอ
งานวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทพื้นที่ของหมูบ านตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสั ย
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ 2) ศึ ก ษาสภาพป ญ หาและอุ ป สรรคด า นการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ในหมู บ า นตาเกษ
เปนการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการโดยประชาชนมีสวนรวม เนนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชในการ
วิจัย คือ ประชาชนบานตาเกษ พบวา ประชาชนบานตาเกษ มีการจัดสวัสดิการกองทุนตางๆ ในหมูบาน โดย
จะเปนแหลงในการหาเงินทุนหมุนเวียนแกสมาชิก ชวยในเรื่องการสงเสริมกิจกรรมของกลุม ระดมเงินออม
สงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนและใหสมาชิกกูยืม และพบวาไมมีปญหาดานการพนันที่ถือเปนรายจายที่
ไมกอให เกิดประโยชน ถือเปน ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการสรางความมั่นคงของชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ผูนํา
ชุมชนยังมีนโยบายในการสงเสริมใหนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในครัวเรือน โดยเนนการลด
รายจายที่ไมจําเปน ลดละเลิกอบายมุข สงเสริมการปลูกผักสวนครัว และประกอบอาชีพเสริม เชน ทําสวน
รับจาง เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน ประชาชนในชุมชนยังมีแนวคิดรวมกันในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเยาวชนคนรุนหลังไดสืบทอดและอนุรักษไว จากปราชญชาวบาน อาทิเชน ความสามารถ จักรสานไมไผ
ทอผาไหม การเพาะปลูก และขยายพันธุดวยการเกษตรแบบทฤษฎีใหม ปญหาและอุปสรรคพบวา ภายใต
สภาพทางสังคมที่มีความกาวหน าทางเทคโนโลยีสู งขึ้น ทําใหประชาชนเริ่มที่จะให ความสําคัญตอวัตถุนิยม
เพิ่มขึ้น ทําใหหนี้สินตอครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้ น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบของอาชีพที่
คอนขางมีขอจํากัดในเรื่องของความหลากหลายของรายได และขาดงบประมาณสนับสนุ น จากหนว ยงาน
ภาครัฐ ซึ่งหมูบานตองเปนผูหาทางแกไขปญหาดานเงินทุนเงิน โดยใชวิธีการรวมบริจาคหรือการทําผาปา กฐิน
เพื่อรวบรวมเงินทุนสนับ สนุนโครงการตางๆ ที่หมูบานไดจัดทําขึ้น แตคนในชุมชนมีความสามัคคีกันและให
ความรวมมือในการปฏิบั ติงานดี ที่สํ าคัญ ประชาชนมีการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใชในแตล ะ
ครัวเรือน และอยูแบบแบงปนฉันพี่นอง ทําใหเมื่อมีการขอความรวมมือมักจะไดรับดวยความเต็มใจและพรอม
เพรียง ถือเปนกลุมตัวอยางที่ดีในการพัฒนาตอยอดการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน
ตอไป
คําสําคัญ : ชุมชนตนแบบ ความสมดุลทางการเงินของหมูบาน บริบทหมูบานตาเกษ
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Abstract
Objectives of this research are 1) study area context of Taket community
Utumpornpisai district, Sisaket province 2) study problems and obstacles of daily living in
TaKet community. This research is an action research by using people involvement focusing
on qualitative research rules. Research’s result will be information base in analyzing
possibility of promoting model community in financial balance. The sample were people at
TaKet community. Research’s result found that people at TaKet community has many
welfares in the village. Thus, it is a way to find working capital for members, supporting
group activity, savings mobilization, promoting public interest activity and giving loans to
members. Moreover, research found that there is no gambling problem, which is an expense
that has no benefit. Thus, it is a strong community that builds strong lives. Furthermore,
community leader has planned to promote sufficient economy philosophy to apply to
household. By focusing on reducing unnecessary expenses, reducing and quitting
allurements, promoting homegrown vegetable plantation, and working part-time such as
gardening, employing to add more income to household. People in the community have
mutual idea to pass on local knowledge to the next generation to carry on and preserve
from local scholars. For examples, ability to do bamboo wicker, weaving silk, cultivation and
breeding new agricultural theory. However, under the various problems such as social
situation that has progress in high-technology, people tend to favor materialism. Perhaps
households tend to have more obligations. Due to the fact that economic situation and the
effects of occupation that has limit on various incomes and lack of supporting budget from
government. Therefore, the community has the way to solve capital’s problem by donating
money and making merit to gather supporting money from various projects of the
community. However, people in the community are harmonized and collaborated. More
importantly, people has sufficient economy idea in each household and giving the brothers
and sisters. Therefore, when asking for cooperation, people are willing to help, which is a
model group in continuous development in building possibility of financial balance.
Keywords : Model Community, Financial Balance, Taket Subdistrict
บทนํา

ประเทศไทยได มีการปรับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เริ่มตั้งแตฉบับที่ 1-10 ระหวาง พ.ศ. 2504-2554 รวมระยะเวลา 50 ป เพื่อเปนแนวทางเชิงประจักษในการ
บริหารประเทศให มีการพัฒ นาอย างตอเนื่ องทําให ประเทศมีความเจริญขึ้นอยางเรื่อยๆ ตามลํ าดับ และใน
ปจจุบันกําลังใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2560) โดยในแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 9-10 ได อั ญ เชิ ญ “แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและทฤษฎี ใหม ” ที่ มี ม าตั้ งแต ป พ.ศ. 2510 มาเป น
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารประเทศตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงปกครองแผนดิน
ไทย ทรงริเริ่มหลักเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการหลวง เพื่อใหพสก
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นิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอยางยั่งยืน ดวยวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกระดับ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนพื้นฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ อันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ประชาชนอยูอยางรมเย็นเปนสุข สังคมมีความเขมแข็งและประเทศชาติมั่นคงโดยมุง
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา คือ มุงสรางความสมดุลเพื่อความยั่งยืน หรือ เปนแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมโดยรวมเปนแนวทางในการสรางภูมิคุมกันใหสังคม
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกที่เห็นไดเดนชัด ไมวาจะเปนดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกภายใตยุคโลกาภิวัฒน ไปสูสถานการณที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
“การบัญชีครัวเรือน (Home Accounting)” เปนเครื่องมือประเภทหนึ่งในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งที่ มี ก ารส ง เสริ ม ให นํ า มาประยุ ก ต แ ละบู ร ณาการเข า กั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งแพร ห ลาย ด ว ย
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ผู จั ด ทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นสามารถทราบประเภทของรายรั บ รายจ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน แลววางแผน ประมาณการณทางการเงินเพื่อลดคาใชจายที่ไมจําเปนทําใหเกิดการประหยัดและ
การออม และในที่สุดมีเงินเหลือเพียงพอที่จะสามารถชําระแกไขปญหาหนี้สินไดอยางยั่งยืน (ภัทรา เรืองสิน
ภิญญา, 2554) ซึ่งหนวยงานตางๆ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ สํานักงานพัฒนาชุมชน และสถาบันการศึกษา เปนตน ตางใหการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ดวยการจัดทําคูมือประกอบการบันทึ กบัญชีครัวเรือนที่แตกตางกัน
ภายใตวัตถุประสงคทิศทางเดียวกัน และในงานวิจัยครั้งนี้ไดประยุกตรูปแบบตามสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ซึ่งมีลักษณะรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมตอบริบทของชุมชนสามารถตอบสนองความเขาใจ และการ
จัดทําของประชาชนมากที่สุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงมั่น ที่จะปฏิบัติงานให บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีทิศทาง
และแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มุงพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงความรูและที่พึ่ งของ
ท อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค เสริ ม สร างคุ ณ ภาพคน ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมไทยให เข ม แข็ ง ยั่ ง ยื น และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ หนึ่ งในยุทธศาสตรของมหาวิ ทยาลั ย คื อ การวิจัยและการ
ใหบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของทองถิ่น โดยมี กลยุทธการพัฒนางานวิจัย
และการบริการวิชาการในดาน (1) พัฒนางานวิจัยดานปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน และเครือขายความรวมมือกับชุมชน โดยมีหนวยงานสนับสนุนการศึกษา คนควาและวิจัยที่ชัดเจน
จัดหาทุนสนับสนุนอยางตอเนื่องและพอเพียงตอความตองการ (2) สงเสริมงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และดานสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงหนวยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ (3) พัฒนาการ
บริการวิชาการในเชิงรุกและครบวงจรใหครอบคลุมทุกกลุมประชากรและภาคสวนตางๆ และ (4) พัฒนางาน
บริการวิชาการแกชุมชน ใหบริการชุมชนในการสืบคนขอมูล จัดอบรมใหบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการ
วิจัยเพื่ออนุ รักษ และส งเสริ มศิล ปวัฒ นธรรมทองถิ่น (งานวิจั ยและพัฒ นา, 2555) ประกอบกับ แผนพัฒ นา
ประเทศฉบับที่ 11 ของสภาพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการวิจัยแหงชาติป 2555 – 2559
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ , 2555) ไดใหความสําคัญกับการมุงเน นการ
พัฒ นาประเทศและแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรูดวยตนเอง วัฒ นธรรม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การ
สรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคมรวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนน
กระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน ระดมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้ง
ในระดับ ชุม ชน ระดับ ภาค และระดับประเทศในทุ กขั้ น ตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่ อ
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รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ
เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น การใหบริการวิชาการแกสังคม จึงถือเปนภาระหนาที่หลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในฐานะที่ เปน
สถาบันการศึกษาขึ้นอุดมศึกษา เพื่อเผยแพรวิชาการซึ่งจะชวยใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการดําเนิน
ชีวิตไดดีขึ้น
การติดตามผลการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่องหลังโครงการบริ การวิชาการของโปรแกรมวิชาการ
บัญชีที่ไดจัดทําขึ้นในชื่อโครงการบริการวิชาการสูชุมชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน “ความรู ปรัชญา สูการ
ปฏิบัติ” พบวา ประชาชนยังคงมีความตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยฯ เขามาสงเสริมกํากับติดตาม และเปนพี่
เลี้ ยงในเรื่อ งของการจั ดทํ าบั ญ ชี อยางเป น ระบบเพื่ อสร างความสมดุ ล ทางการเงิน เนื่อ งจากวา ส ว นใหญ
หนวยงานราชการที่ออกมาบริการวิชาการ มักจะขาดการติดตามอยางตอเนื่อง ดังนั้ น หากมหาวิทยาลัยจะ
ออกมาใหบริการ ประชาชนก็มีความยินดีที่จะเขารวมโครงการเนื่องจากไดรับประโยชนจากการบริการทาง
วิชาการครั้งนี้มากความรูที่ไดรับไปสามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและอนาคตได โดยเชื่อมั่น
วาหากสามารถที่จะจัดทําอยางเปนระบบไดก็จะทํา ใหมีระเบียบในดานรายรับและรายจายมากขึ้น จากเหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงเปนที่มาสําคัญที่ทําใหผูวิจัยศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องตนเพื่อหาแนวทางสรางเสริม
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสมดุลดานการใชชีวิตประจําวันทางการเงิน ทราบปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการสงเสริมการการบริหารจัดการดานการเงิน และปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางชุมชนตนแบบ
ดานความสมดุลทางการเงิน ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ สามารถที่จะเสริมสรางชุมชนตนแบบดาน
ความสมดุลทางการเงินในชุมชนบ านตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจน
ขยายผลความสําเร็จไปยังพื้นที่อื่นๆ และสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร องคการบริหารสวน
ตําบล เป นตน อีกทั้ ง สามารถนําผลการวิจั ยไปประกอบการส งเสริมนโยบายการจัดทํ าบั ญ ชีครัวเรือนใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนดานงบประมาณหรือกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารงานตอไป
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ของหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินชีวิตประจําวันในหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเสริมสรางชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินในชุมชนบาน
ตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ผลประโยชนงานวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหความเปนไปไดในการสงเสริมชุมชนบานตาเกษสู
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินตอไป
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ขั้นที่ 1
ศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชนตาเกษ
- ดานปจจัยพื้นฐานและ
สภาพแวดลอมทั่วไป
- ดานการเงิน

ปจจัยนําเขา (Input)
ชุมชนบานตาเกษ
อําเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร
(Action Research)
เนนการมีสวนรวมการวิจยั ดวยการ
สนทนากลุม การสัมภาษณ

ผลลัพธ (Output)
ขอมูลพืน้ ฐานในวิเคราะหความ
เปนไปไดในการสรางเสริมชุมชน
ตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน
หมูบานตาเกษตําบลตาเกษ
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ขั้นที่ 2
ศึกษาสภาพปญหาอุปสรรค
ของชุมชนบานตาเกษ

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง (Population and Sample)
กลุมเปาหมายหลัก คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ, 2557) และเนื่องจาก
ในการเก็บ แบบสอบถามโดยการลงพื้น ที่กับกลุมประชาชนนั้ น ผู วิจัยไมส ามารถที่จะทําการควบคุมปจจัย
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลได ยกตัวอยางเชน กิจวัตรประจําวัน ภาระหนาที่
และการใหความรวมมือ เปนตน จึงไดทําการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ โดยมีทั้งหมด
3 เกณฑการคัดเลือก คือ 1) กลุมตัวอยางตองเปนครัวเรือนที่มีความสนใจในการเขารวมโครงการอยางแทจริง
2) กลุมตัวอยางตองมีความสามารถดานการเขียนอาน และการคิดคํานวณ เพื่อทําการบันทึกบัญชีครัวเรือนให
ถูกตองและเปนปจจุบันได และ 3) กลุมตัวอยางตองสามารถเขารวมโครงการทุกครั้งที่มีการจัดเวทีวิจัยในพื้นที่
ได ทั้งนี้ เพื่อทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว
(Clark et al., 2003) ทําใหบทสรุปมีกลุมตัวอยางที่เขารับการวิจัยตามโครงการทั้งสิ้ น 40 ครัวเรือนจาก 50
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด
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2. ขอบเขตดานพื้นที่
พื้นที่ในการดําเนินการวิจัย คือ ชุมชนบานตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเนนการพัฒนาหรือการ
แกปญหา โดยอาศัยการทํางานรวมกันของทีมผูวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง
โดยมุงศึกษาสภาพทั่วไปในชีวิตประจําวัน วิเคราะหปญ หา เพื่อหาความเปนไปไดในการสรางวงจรการพัฒนา
อยางตอเนื่องดานความสมดุลทางการเงินใหเกิดเปนชุมชนตนแบบความสมดุลทางการเงินชุมชนบานตาเกษ
ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใหผลการปฏิบัติทางดานการเงินมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
หรือสามารถแกไขปญหาที่มีได
4. ขอบเขตดานระยะเวลา
เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
งานวิจัยครั้งนี้ เป น งานวิจัย เชิงคุณ ภาพ (Quality Research) มีลักษณะเป นการวิจัย และพั ฒ นา
ดวยการลงสํ ารวจเชิงพื้ น ที่ โดยใชกระบวนการสั ม ภาษณ (In-depth Interview) การสนทนากลุ ม (Focus
Group) และวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Action Research) (Bogdan and Biklen, 2003) ระหวาง
ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน วิทยากรกระบวนการชุมชน โดยคณะนักวิจัยไดลงพื้นที่ตามแหลงขอมูลตางๆ
เพื่อทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษาแบบมีเปาหมายที่ชัดเจน เนนการมีสวนรวมระหวาง
ทีมงานนักวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุม ตัวอยาง โดยมุงศึกษาสภาพพื้นฐานในดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สภาพปญหาและอุปสรรค เพื่อนํามาวิเคราะห ความเปนไปไดในการสรางชุมชนตนแบบความ
สมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตอไป
ขั้นการเก็บขอมูลภาคสนาม
ในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง ผูวิจัยจะมีการติดตอประสานงานกอนที่จะลงพื้นที่ทุกครั้งกับ
นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตาเกษ หรื อ ผู รับ ผิ ด ชอบที่ ได รั บ มอบหมาย ทั้ งนี้ เพื่ อนํ า เสนอเกี่ ยวกั บ
วัตถุประสงค เนื้อหา และกระบวนการตางๆ ที่จะดําเนินการในการลงพื้นที่ เพื่อสรางการมีสวนรวม ความ
เขาใจ และการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานกับกระบวนการดําเนินการของผูวิจัย ผูวิจัยใชกระบวนการ
สั มภาษณ เป น กระบวนการแรกของการรวบรวมขอ มูล กั บ กลุ ม ตัว อยาง โดยผู ช ว ยวิจัยจะทํ าสอบถามกั บ
ชาวบานในชุมชนบานตาเกษ โดยเนนการใชภาษาถิ่ น เนื่องจากตองการใหผูตอบแบบสอบถามสามารถสื่อสาร
และเปน การแสดงความเปน กันเองระหวางผู สัม ภาษณ กับ ผูถูกสัม ภาษณ โดยใชคําถามปลายเปดที่เน นให
ชาวบานแสดงรายละเอียดใหมากที่สุดโดยใชคําวาอยางไร ทําไม เพราะเหตุใด ใชระยะเวลาในการสัมภาษณ
ประมาณ 10-20 นาที ตอคน/กลุม และผูชวยวิจัยจะทําการจดบันทึกขอมูลระหวางการสนทนา ทั้งนี้ เนื่องจาก
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนผูที่มีอายุมาก อาจจะมีปญหาในเรื่องการอาน การเขียน ทําใหระหวางการสนทนา
ผูวิจัยจะตองใชคําพูดที่เขาใจงายและทวนคําถามและคําตอบทุกครั้ง กอนจะทําการสรุป ผลอีกครั้งระหวางการ
จดบันทึกการสนทนา หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบ ความถูกตองของคําตอบโดยใหผูตอบแบบสอบถาม
รับทราบรายละเอียดอีกครั้งวาเปนไปตามที่ผูใหขอมูลตองการสื่อสารหรือไม หากมีขอขัดแยงก็จะทําการแกไข
ทันที เพื่ อสรางความน าเชื่อถือของขอมูล และเพื่ อตอบคําถามงานวิจัยและวัตถุป ระสงคงานวิจัย แต ล ะ
ประเด็นอยางชัดเจน
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ภาพที่ 2 บรรยากาศการลงพื้นที่สํารวจโจทยปญหาในพื้นที่
1. ขั้นเตรียมการดานอุปกรณสนามในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการหลากหลาย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวนเชิงลึก
โดยใช อุ ป กรณ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล คื อ เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง กล อ งดิ จิ ต อลที่ ส ามารถบั น ทึ ก นิ่ ง และ
ภาพเคลื่ อนไหวได สมุดบั น ทึก ดินสอ ปากกา โดยผูวิจัย ไดเขาไปศึกษา ณ สถานที่จริงคือ หมูบานตาเกษ
ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิ สัย จั งหวัดศรีสะเกษ โดยใชบ ริ เวณสถานที่ ศาลาประชาคมเพื่อเขาทําการ
สนทนากลุ มการสัม ภาษณ เชิงลึ กรายบุคคล การตรวจติดตามผลการลงมือปฏิบัติการบัญ ชีครัว เรือน เป น
สถานที่เก็บขอมูล
2. ขั้นเตรียมการขั้นตอนการสนทนา
ดานคําถามและการใหรหัส ผูวิจัยไดใชคําถามหลักคําถามรอง และคําถามซ้ําเพื่อเปนการกระตุน
ใหไดคําถามที่ถูกตองตรงประเด็นมากขึ้น โดยทั่วไปการถามซ้ํามีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหสัมภาษณใหคําตอบที่
สมบูรณ ชัดเจน มีรายละเอียดตอเนื่องโดยใชรหัสคําถามแทนเปน Q คําตอบจากผูใหสัมภาษณเปน A โดย
ผูวิจัยไดทําการแนะนําตัวและบอกถึงวัตถุประสงคในการทํางานวิจัยในครั้งนี้แกผูรวมสนทนาเพื่อเปนการสราง
บรรยากาศและไดซักถามชื่อของผูใหสัมภาษณเปนการแลกเปลี่ยนการสนทนาเบื้องตนกอนที่จะเริ่มทํา การ
สัมภาษณ (Kelly, 2001) ผูวิจัยไดทําการอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ขอตกลงวิจัยรวมกันเบื้องตนใน
ชุม ชน ความหมายของคําว า การบั ญ ชีค รัว เรือ น เศรษฐกิจ พอเพี ย งและวัต ถุ ป ระสงค อย างชัด เจนให แ ก
ผูเขารวมวิจัยดวยภาษาพื้นบานที่เขาใจงาย เนื่องจากผูรวมสนทนาสวนใหญเปนชาวบาน ดังนั้น การใชคําถาม
และภาษาจึงตองมีการระมัดระวังและอธิบายไดอยางชัดเจน โดยเริ่มตนคําถามดวยการใหบอกถึงความรูและ
ความเขาใจดานการบัญชี แลวไดนําเขาสูคําถามที่ไดเตรียมไว (Bogdan and Biklen, 2003) หลังจากที่ไดทํา
การสอบถามตามวัตถุประสงคที่ตองการแลว ผูชวยผูวิจัยก็ไดทําการแจกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ สมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน และการมีสวนรวมดวยการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นขอคําถาม
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ตางๆ ที่ผูวิจัยไดใหผูรวมวิจัยเปนผูสะทอนออกมาใหครอบคลุมในกระดาษแสดงความคิดเห็น ที่ผูชวยวิจัยไดทํา
การแจกให หลังจากนั้น ก็ทําการสรุปผลแตละประเด็นของแตละกลุม แลวขอความคิดเห็นรวมถึงความถูกตอง
ในสิ่งที่ตองการสะทอนวามีความถูกตองหรือไม หลังจากนั้นจึงทําการบันทึกขอมูลอีกครั้ง

ภาพที่ 3 บรรยากาศการจัดการสนทนากลุม และการมีสวนรวมในการสนทนา
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ดานบริบทพื้นที่และสภาพแวดลอมทั่วไป
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26 ป - 49 ป จํานวน 61 คน รองลงมาอายุ
มากกวา 60 ป จํานวน 49 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 73 คน รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 55 คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรและทํานา โดยมีรายไดประมาณ 30,000 – 50,000 บาทตอ
ป รองลงมาจากเงินเดือน/รับจาง/คาตอบแทน โดยมีรายไดประมาณ 60,000 – 100,000 บาทตอป ซึ่งมีอาชีพ
เสริมสํ าคัญ ที่ เปน แหล งที่ มาของรายได คือ ทําสวน เลี้ ย งสั ตว และจักสาน นอกจากรายไดประจํ าแตล ะ
ครัวเรือนแลว รายไดสวนหนึ่งที่เปนปจจัยเสริมจะเกิดจากกลุมสตรีแมบานและกลุมเกษตรอินทรียชีวภาพ โดย
มีทุนเนินการรวม 1,000,000 บาท สําหรับรายจายสวนใหญเกิดจากหมวดการผลิตประมาณ 1,528,000 บาท/
ป รองลงมาเกิดจากหมวดอาหาร/ยารักษาโรค ประมาณ 850,300 บาท/ป โดยภาระหนี้สินผูกพันสวนใหญ
เกิ ดจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ประมาณ 1,408,500 บาท/ป และเกิด จากกลุ ม องค ก ร
ประมาณ 1,000,000 บาท/ป โดยไมมีภาระหนี้สินที่เกิดจากหนี้นอกระบบและนายทุนเลย
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1.2 ดานการเงิน
พบว า ประชาชนบ านตาเกษ มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารกองทุ น ต า งๆ ในหมู บ า น จํ านวน 5 กองทุ น
ประกอบดวย 1) กองทุนหมูบาน 2) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 3) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 4)
กองทุนผลิตขาวชุมชุม และ 5) กลุมสตรีแมบาน โดยจะเปนแหลงในการหาเงินทุนหมุนเวียนแกสมาชิก ชวยใน
เรื่องการสงเสริมกิจกรรมของกลุม ระดมเงินออม สงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนและใหสมาชิกกูยืม และ
พบวาไมมีปญหาดานการพนันที่ถือเปนรายจายที่ไมกอใหเกิดประโยชน ถือเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งในการ
สรางความมั่นคงของชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ผูนําชุมชนยังมีนโยบายในการสงเสริมใหนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในครัวเรือน โดยเนนการลดรายจายที่ไมจําเปน ลดละเลิกอบายมุข สงเสริมการปลูกผักสวนครัว
และประกอบอาชีพเสริม เชน ทําสวน รับจาง เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน และพบวามีหลายครอบครัวที่
สามารถสรางรายไดจากการปลูกผักสวนครัว โดยเฉลี่ยประมาณ 400,000 บาทตอป นอกจากนี้ ประชาชนใน
ชุมชนยังแนวคิดรวมกันในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเยาวชนคนรุนหลังไดสืบทอดและอนุ รักษไว จาก
ปราชญ ช าวบ าน อาทิ เชน ความสามารถ จัก รสานไมไผ ทอผ าไหม การเพาะปลู ก และขยายพั นธุดว ย
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม เปนตน
วัตถุประสงคที่ 2 ป ญ หาและอุปสรรคบริบทชุมชนของชุมชนบา นตาเกษ อําเภออุทุ มพรพิ สัย
จังหวัดศรีสะเกษ
พบว า เมื่ อ สภาพทางสั ง คมที่ มี ค วามก า วหน า ทางเทคโนโลยี สู ง ขึ้ น ทํ า ให ป ระชาชนเริ่ ม ที่ จ ะให
ความสําคัญตอวัตถุนิยมเพิ่มขึ้น สิ่งของบางอยางถึงแมเปนสิ่งฟุมเฟอยแตในบางมุมก็นับวาเปนสิ่งที่จําเปนที่แต
ละครัวเรือนจะตอบสนอง เชน อินเทอรเนตประจําบาน โทรศัพทมือถือ รุน Smart Phone เปนตน ทั้งนี้ เพื่อ
อํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นในการติดตอสื่อสารหรือการทําธุรกรรมตางๆ ที่มากขึ้น ทําใหบางครัวเรือนตองมี
การกอหนี้สิน เพื่อตอบสนองตอวัตถุและการบริโภคตามมา
ปญหาของชุมชน
1. หนี้สินตอครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบของอาชีพที่
คอนขางมีขอจํากัดในเรื่องของความหลากหลายของรายได
2. ไมมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่เพียงพอตอการประกอบอาชีพ
3. มีการอพยพไปทํางานตางถิ่น
4. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและจากภายนอกยังคงมีนอย
5. ขาดทักษะดานการบริหารจัดการกลุมในชุมชน เชน กลุมอาชีพกลุมสตรีฯ ทําใหเกิด ความตอเนื่อง
ของการดําเนินงาน
6. ในบางโครงการที่จัดทําขึ้นรวมกันของหมูบาน ยังขาดความเหมาะสมในการวางแผนสงผลตอการ
นําแผนไปสู การปฏิบั ติอยางจริงจั งอาจไมเป น ไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ และอาจเกิดความล าชาของ
ความกาวหนาของงานเนื่องจาก การรับผิ ดชอบหลักในการเปน ผูนํามักจะอยูที่กลุมคนปฏิบัติงานบางกลุ ม
เทานั้น
7. มีกระแสการใชสินคาฟุมเฟอย ยึดบริโภคนิยมเขามากระตุนและดึงดูดใจ
8. มีแนวโนมในการพัฒนาที่ไมสมดุล โดยมีสิ่งลอใจดานวัตถุมากกวาที่กระทบกับการพัฒนาความสุข
ดานจิตใจที่เพิ่มขึ้น
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อุปสรรค/จุดออนของชุมชน
1. ประชาชนคอนขางขาดความรูในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และไมมีทักษะเสริมดานอื่นๆ ทํา
ใหมีรายไดจากอาชีพที่จํากัด
2. ในการสรางโอกาสตางๆ ในการทํากิจกรรมทั้งสวนตัวและสวนรวมคอนขางที่จะขาดงบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งหมูบานตองเป น ผูหาทางแกไขปญ หาดานเงินทุนเงิน โดยใชวิธีการรวม
บริจาคหรือการทําผาปา กฐิน เพื่อรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการตางๆ ที่หมูบานไดจัดทําขึ้น
3. ประชาชนเริ่มมีการใชสินคาฟุมเฟอย ยึดบริโภคนิยม
จุดแข็งของชุมชน
1. ชุมชนมีกองทุน แหลงเงินทุนในชุมชน
2. ชุมชนมีการรวมกลุม มีกลุม/องคกรที่เขมแข็ง
3. ผูนําหมูบาน/ผูนํากลุมองคกร มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
4. คนในชุมชนมีความสามัคคีกันและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดี
5. ประชาชนมีความตองการอยากจะพัฒนาศักยภาพดานอาชีพที่หลากหลากหลายอยางตอเนื่อง
6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเปดใจยอมรับโอกาสและการมีสวนรวมตางๆ ทั้ง ทางดานวิชาการ
ความคิด การสรางอาชีพ การวางแผนการดําเนินชีวิตจากทั้งในและนอกหนวยงานที่ไดเขามาสงเสริม
7. ประชาชนมีการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแตละครัวเรือน และอยู แบบแบงปนฉันพี่
นอง ทําใหเมื่อมีการขอความรวมมือมักจะไดรบั ดวยความเต็มใจและพรอมเพรียง
โอกาสของชุมชน
1. สามารถบริหารจัดการแหลงเงินทุนในชุมชนใหเกิดประโยชนตอสมาชิกในชุมชนได
2. สมาชิกในชุมชนไดเขาถึงแหลงเงินทุนในชุมชน
3. มีกลุม/องคกรที่เขมแข็งสามารถบริหารจัดการพัฒนาชุมชนได
4. มีหนวยงานภาครัฐ/เอกชน องคกรเครือขาย ใหการสงเสริมสนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณและ
ใหความรูทางวิชาการ เปนที่ปรึกษาได

ภาพที่ 4 การสรางรายไดจากกลุมอาชีพและรายไดจากครัวเรือน
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเบื้องตนเพื่อหาความเปนไปไดในการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน
หมูบานตาเกษตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสั ย จังหวัดศรีส ะเกษ โดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน
พบวา ปญหาสวนใหญเกิดจากประชาชนคอนขางขาดความรูในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และไมมี
ทักษะเสริมดานอื่นๆ ทําใหมีรายไดจากอาชีพที่จํากัด รวมทั้งขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและการกํากับ
ดูแลอยางตอเนื่องจากโครงการตางๆ ทําใหเกิดการหยุดชะงักและขาดควบคุม ติดตามอยางไดผลแทจริง แต
เนื่องจากชุมชนบานตาเกษมีความเขมแข็งดานความสามัคคีและการเปดใจรับทางดานการพัฒนาในเรื่องตางๆ
รวมทั้งลักษณะผูนําชุมชนที่มีภาวะผูนําและความสํานึกรักพัฒนาบานเกิด รวมกับวั ยรุนในหมูบานที่ใหความ
รวมมือเปนแกนนําที่เขมแข็งในการพัฒนาและริเริ่มสรางสรรค ทําใหชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและไดรับ
การสงเสริมจากหนวยงานที่กํากับดูแล เชน องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ ธนาคารเกษตรและสหกรณเพื่อ
การเกษตร เปนตน เปนอยางดี ตลอดจนการรวมกลุมอาชีพที่เปนการเสริมรายได เชน การทํากระเปาพลาสติก
การปลู กพืช ผั กสวนครัว ที่ สามารถสรางรายไดเสริมไดอีกชองทาง ประกอบกับ การรณรงคไมยุงเกี่ยวกับ
อบายมุขทุกประเภททําใหชุมชนตาเกษเปนชุมชนสีขาว สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความพอเพียง
และมีความสุข จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะสรางแนวทางสงเสริมใหเปนชุมชนที่มีความสมดุลทางการเงินในการตอ
ยอดงานวิจัยครั้งตอไป
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ปจจัยกลยุทธการตลาดทีม่ ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด
ของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Factors affection the decision to buy fast food of teenage
in Muang district Ubonratchathani province

เกริกไกร เมืองเหนือ1
ปยกนิฏฐ โชติวนิช2

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่ อศึกษาปจจัยกลยุท ธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคกับ
ปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟู ดของวัยรุน ในเขตอําเภอเมือง จัง หวัด
อุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ รายได การศึกษา อาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ วัยรุนชายและหญิง ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุระหวาง 15-25 ป 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชเปน แบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยคาความเชื่อมั่น 0.89 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t การทดสอบคา F และการวิเคราะหสถิติการทดถอยเชิงพหุคูณ
กลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 271 ราย (คิดเปนรอยละ 67.75)
มีอายุ 16-18 ป จํานวน 296 ราย (คิดเปนรอยละ 84.00) รองลงมามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 332
ราย (คิดเปนรอยละ 83.00) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 330 ราย (คิดเปนรอยละ 82.50) และมีรายไดตอเดือน
1,501– 2,000 บาท จํานวน 209 ราย (คิดเปนรอยละ 52.25) ตามลําดับ พฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด
สวนใหญเลือกรับประมาณ ไกยาง จํานวน 92 ราย (คิดเปนรอยละ 23.25) รองลงมา มีคาใชจายตอครั้งตอคนในการ
บริโภคฟาสตฟูด 101-300 บาท จํานวน 181 ราย (คิดเปนรอยละ 45.25) เหตุผลที่เลือกรับประทาน คือ ลองอาหาร
ชนิดใหม จํานวน 98 ราย (คิดเปนรอยละ 24.50) เหตุผลที่ไปใชบริการ คือ มีอาหารใหเลือกมาก จํานวน 121 ราย
(คิดเปนรอยละ 30.25) สวนใหญเลือกซื้อให รับประทานเอง จํานวน 184 ราย (คิดเปนรอยละ 46.00) มีชวงเวลาที่
บริโภค คือ 16.01-19.00 น. จํานวน 138 ราย (คิดเปน รอยละ 34.50) ความบอยที่ บ ริโภค คือ 4-5 ครั้ง/สัป ดาห
จํานวน 140 ราย (คิดเปนรอยละ 35.00) ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือน คือ เคเอฟซี
จํานวน 198 ราย (คิดเปนรอยละ 49.50) ลักษณะการบริโภค คือ รับประทานที่รานพรอมสั่งกลับบา น จํานวน 114
ราย (คิดเปนรอยละ 28.50) และมีชองทางขาวสารที่ไดรับ คือ ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 98 ราย (คิดเปนรอยละ
24.50)
ผลการวิจัยพบวา
1. ปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุน เรียงลําดับ
ความมีอิทธิพลตามคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐานของตัวแปรพยาการณจากมากไปนอย คือ ดานบุคลากร
ดานทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ และรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด ของวัยรุนได รอยละ 56.00
2. การศึกษาเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคกับปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุน โดยเรียงลําดับความสําคัญ ของตัวแปรพยากรณ 5 ดาน คือ ดาน
บุคลากร ดานทางกายภาพ ซึ่งรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด ของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทาง

1นักศึกษาปริญญาโท
2

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย ดร. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สถิติที่ระดับ .05 สวนดานผลิตภัณฑ ดานการจําหนาย และดานกระบวนการ ซึ่งรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารฟาสตฟูด ของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ปจจัยกลยุทธิ์การตลาด การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด
Abstract
The purposes of this study were to investigate and compare factors affecting the
decision to buy fast food of teenage in Muang district Ubonrtchthani provice as as perceived by
teenage people classified by gender, age, monthly income and occupation. The samples used in
the present research were 400 teenage between 15-25 years old, selected by means of the simple
random sampling technique. The research instrument was a questionnaire with a five-level Liker
scale, where the reliability of independent and dependent variables were 0.89 respectively. The
collected data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, multiple Regression,
t-test, and F-test.
The largest sample groups were female between 16-18 year old, less than bachelor’s
degree, student occupation, monthly income between 1,501-2,000 baht. Mostly selected grilled
chicken, expenses between 101-300 baht each time, cause to buy fast food were trying new thing,
cause to use service were having many food to select, mostly buying for themselves, duration
time to buy were 16.01 – 19.00 o’clock, the frequency to buy were 4-5 times a week, most
selected brand was KFC, mostly eat in the shop and take home, advertising most met on internet.
The findings were as follows:
1. Factors significantly Influenced the decision to buy fast food of teenage in Muang
district Ubonrtchthani provice from multiple Regression method high to low ware personnel,
physical environment, product, distribution and process. These five factors were able to help
predict the decision to buy fast food of teenage in Muang district Ubonrtchthani provice at the
accuracy rate of 56.00 percent.
2. Comparison of fives influenced marketing factors with personnel factors fond that
personnel and physical environment factors were able to help predict the decision making to buy
fast food of teenage in Muang district Ubonrtchthani provice at the significant level of .05 and
product, distribution and process factors were able to help predict the decision making at the
significant level of .01 were able to help predict the decision making of the tutorial schools at the
accuracy rate of 48.3 percent at the significant level of .01.
Keywords : Factors affection, the decision to buy fast food of teenage
บทนํา

อาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอสุขภาพการรับประทานอาหารใหครบถวนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ นั้นเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหรางกายเจริญเติบโต มีสุขภาพดี การบริโภคอาหารที่ไมถูกตองตามหลักโภชนาการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับสารอาหารชนิด หนึ่งมากหรือนอยเกินไปอาจสงผลเสียตอสุขภาพ การบริโภคอาหารให
ครบถวนตามหลักโภชนาการในสัดสวนที่เหมาะสมจะสงผลดีตอรางกายและชวยลดปญหาทางดานโภชนาการได การ
รับ ประทานอาหารของมนุ ษ ย นั้ น ได เกี่ยวของกับ ป จจั ย หลายๆ ด านทั้ งในด านสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม และปจจัยที่ตัวบุคคลเองเปนผูกระทํา (กุลวดี รัศมีวิจารย 2539 : 1-3)
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จากสภาพสั ง คมและวิ ถีชี วิ ต ที่ เปลี่ ย นแปลงไปพรอ มกับ ความก าวหน า ของเทคโนโลยี การขนส ง
ตลอดจนการสื่อสารที่รวดเร็ว การติดตอที่ไรพรมแดนเขามามีบทบาทมากขึ้น เกิดการรับเอาวัฒนธรรมการบริโภค
อาหารเขามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่สงผลใหคนไทยมีความเรงรีบ แขงขันกับเวลา การบริโภค
และการจัดเตรียมอาหารเปลี่ยนแปลงไป การเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปและอาหารฟาสตฟูดไดเขามามีบทบาทในชีวิต
มากขึ้น ทําใหคนสวนใหญมีความตองการดานความสะดวกสบาย รวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดเตรียมอาหาร
ฟาสตฟูด (Fast Food) หรือที่คนไทยมักเรียกกันวา “อาหารจานดวน” เปนคําที่ชาวอเมริกาคิดกันขึ้นมาไวสําหรับ
เรียกอาหารหรือขนมทั้งประเภทกินอิ่มหรือกินเลนเปนอาหารวาง โดยมีการเตรียมและปรุ งไวจนสําเร็จหรือเกือบ
สําเร็จรูป แลวสามารถรับประทานไดเลยทันที หรือใชเวลาสําหรับกรรมวิธีขั้นสุดทายกอนรับประทานอาหารแคไมกี่
วินาที ผูบริโภคสามารถที่จะนั่งรับประทานในรานหรือนําออกไปกินนอกรานได ดังนั้น ฟาสตฟูดมี 2 ประเภท คือ
อาหารมื้อหลัก (Full Meal Fast Food) ซึ่ งจะประกอบไปด วยอาหารประเภทแป ง เนื้ อสัต ว ผั ก และอาหารวาง
(Snack Food) เชน ไอศกรีม ขนมเคก โดนัท เปนตน (นลินี เสาวภาคญ 2539 : 3)
จากรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหธุรกิจรานอาหารประเภทฟาสตฟูดไดรับความ
นิยมอยางรวดเร็ว เนื่ องจากฟาสตฟูดเปนสัญลักษณของความเปนตะวันตก ซึ่งแสดงถึงความทันสมัย ความโกเกของ
ผูบริโภค และยังใหความสะอาด สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่ตรงใจผูบริโภค จากประมาณการมูลคาตลาดอาหาร
ฟาสตฟูดของประเทศไทยในป 2550 ที่คาดวาจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกรอ ยละ 8.0 จากมูลคาตลาดรวมราว
21,000 ลานบาท เมื่อเทียบกับในป 2549 นอกจากการขยายตัวของธุรกิจฟาสตฟูด ที่ตองเรงดําเนินการทามกลาง
สภาวะการแข งขัน ที่ รุน แรงเพิ่ ม มากขึ้น รวมถึ งสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว ผู บ ริโภคปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและ
ระมัดระวังการจับจายใชสอยเพิ่ มมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการ และนักการตลาดยิ่งตองใหความสําคัญตอกลยุทธ
หรือ ยุทธวิธี ที่จะนํามาใช เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจหรือมากกวาให
ไดมากที่สุด ดังนั้นการใหความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุมเปาหมายในปจจุบัน จีงกลายเปน
สวนประกอบที่สําคัญตอการวางแผนกิจกรรมทางการตรลาดที่นักการตลาด หรือผูประกอบการไมอาจมองขาม ไมนับ
รวมถึงมูลคาการซื้อขายขอมูลทางการตลาดที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูโภคจํานวนมหาศาล ที่สรางรายไดอยางเปน
กําไรใหบริษัทวิจัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ ในขณะเดียวกัน การเรงปรับตัวของผูประกอบการหรือการใหบริการให
ทันพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของของบริโภค ที่ถูกมองวา เปนความทาทายใหมและจะเปนการที่สามารถดึงสวนแบง
ตลาดของคูแขงมาโดยไมยากเย็นนัก (จินดาพร ลิ่มทอง 2531 : 45)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหารฟาสต
ฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะใชกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุน มีอายุตั้งแต 15 – 25 ป ที่อยู
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะศึกษาดานตางๆ ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคสูงสุด และศึกษา
ถึงสวนประสมทางการตลาด ที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด ดังนั้น ผูวิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด รวมถึงปจจัยอื่ นๆ
วามีเกณฑในการเลือกซื้อยางไร ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้คาดวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจประเภทนี้
และสามารถนําขอมูลไปกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดและปรับปรุงดานผลิตภัณฑใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ย คื อ วั ยรุนชายและหญิ งในจั งหวั ดอุ บลราชธานี ที่ มี ช วงอายุ ระหว าง 15-25 ป
จํานวนประมาณ 65,,690 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 2548 : 10 - 25)
2. กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) ได แ ก วั ย รุ น ชายและหญิ ง ในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ที่มีชวงอายุระหวาง 15-25 ป จํานวน 400 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จ Krejcie
and Morgan (1970 : 99, อ างถึงใน ทองใบ สุดชารี 2552 : 129) โดยการสุมตั วอยางแบบแบ งชั้ นภู มิอยางเป น
สัดสวนแบงออกเปนกลุมที่บริโภคฟาสตฟูด ภายในหางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และรานฟาสตฟูดที่ตั้งอยูเดี่ยวๆ
ซึ่งกระจัดกระจายอยูทั่วเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และทําการสุมตัวอยางในแตละกลุมยอยเขามาเปนกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการสุมงายโดยใชสัดสวนในแตละกลุมตัวอยางเทากัน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับป จจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟู ด
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริโภคอาหารฟาสตฟูด
2. การทดสอบ นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อประเมินหาความสอดคลองของ
เนื้ อหา จากนั้ น นํ าแบบสอบถามที่ ผ า นการหาคาความสอดคล อ งแล ว ไปทดลองใช กับ วัยรุนชายและหญิ งในจั งหวั ด
อุ บลราชธานี ที่ มี ช วงอายุ ระหว าง 15-25 ป ในเขตจั ง หวั ด ศรีส ะเกษ จํ า นวน 50 ชุ ด โดยเมื่ อ ทดลองใช แ ล ว ทราบว า
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นของเครื่องมือดานตัวแปรอิสระเทากับ 0.89 จากผลการวิเคราะหสรุปผลไดวาเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยดังกลาวมีคุณภาพและสามารถนําไปใชในการวิจัยได
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยนําหนังสือจากคณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เก็บขอมูลกับกลุ มเปาหมายเพื่อรวบรวมในการเก็บขอมูล ที่เปน
กลุมตัวอยางจํานวน 400 ฉบับ แลวนําแบบสอบถามที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ และเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล
4. การวิเคราะห ขอมู ล นํ าแบบสอบถามที่ ส มบู รณ แล วมาตรวจให ค ะแนนเป น รายขอตามเกณฑ ที่
กําหนด แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป วิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร เพื่อหาคารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test F-test และการวิเคราะหการทดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression) และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมายเปนรายขอ โดยใช
เกณฑการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ย
สรุปผลการวิจัย
สรุปปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของผูตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษากลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 271 ราย (คิดเปน
รอยละ 67.75) มีอายุ 16-18 ป จํานวน 296 ราย (คิดเปนรอยละ 84.00) รองลงมามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี จํานวน 332 ราย (คิดเปนรอยละ 83.00) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 330 ราย (คิดเปนรอยละ 82.50)
และมีรายไดตอเดือน 1,501– 2,000 บาท จํานวน 209 ราย (คิดเปนรอยละ 52.25) ตามลําดับ
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จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด สวนใหญ เลือกรับประมาณ ไกยาง
จํานวน 92 ราย (คิดเปนรอยละ 23.25) รองลงมา มีคาใชจายตอครั้งตอ คนในการบริโภคฟาสตฟูด 101-300 บาท
จํานวน 181 ราย (คิดเปนรอยละ 45.25) เหตุผลที่เลือกรับประทาน คือ ลองอาหารชนิดใหม จํานวน 98 ราย (คิดเปน
รอยละ 24.50) เหตุผลที่ไปใชบริการ คือ มีอาหารใหเลือกมาก จํานวน 121 ราย (คิดเปนรอยละ 30.25) สวนใหญ
เลื อกซื้ อให รับ ประทานเอง จํ า นวน 184 ราย (คิ ด เป น รอ ยละ 46.00) มี ช วงเวลาที่ บ ริโภค คื อ 16.01-19.00 น.
จํานวน 138 ราย (คิดเปนรอยละ 34.50) ความบอยที่บริโภค คือ 4-5 ครั้ง/สัปดาห จํานวน 140 ราย (คิดเปนรอยละ
35.00) ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือน คือ เคเอฟซี จํานวน 198 ราย (คิดเปนรอยละ
49.50) ลักษณะการบริโภค คือ รับประทานที่รานพรอมสั่งกลับบาน จํานวน 114 ราย (คิดเปนรอยละ 28.50) และมี
ชองทางขาวสารที่ไดรับ คือ ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 98 ราย (คิดเปนรอยละ 24.50)
สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด
ของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1. ดานการสงเสริมการตลาด วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับคูปองสวนลด
คาอาหารตามเทศกาลตางๆ การโฆษณาทางสื่อเชน โทรทัศนวิทยุ เพิ่มปริมาณขณะที่ราคาเทาเดิมการลดราคาเมื่อซื้อ
ปริมาณมากสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิต มีระบบสมาชิกหรือสะสมยอด มีการออกแบบบรรจุภัณฑ เนื่องในวาระ
โอกาสและจัดจําหนายในราคาพิเศษ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑอยางชัดเจน ณ จุดจําหนายตามลําดับ
2. ด านราคา วัยรุน ให ความสํ าคัญ อยูในระดั บมาก โดยให ความสํ าคัญ กับ ราคาเหมาะสมกับ ปริมาณ
อาหาร ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร มีการลดราคาตามโอกาสและเทศกาลตางๆ มีราคาตอหนวยถูกลงเมื่อซื้อ
เพิ่มในปริมาณมาก และมีหลายระดับราคาใหเลือกตามลําดับ
3. ดานบุคลากร วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่อง มีพนักงานคอยแนะนํา
ผลิตภัณฑการแตงกายของพนักงานขาย พนักงานมีการติดตอสื่อสารกับลูกคาโดยใชคําพูดสุภาพเขาใจงายพนักงานมี
ความสุภาพออนนอมมีมารยาทในการตอนรับ และพนักงานมีจํานวนเพียงพอ ตามลําดับ
4. ดานผลิตภัณ ฑ วัยรุนใหความสําคัญ อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญ กับเรื่องชื่อเสียงของราน มี
สินคาหลากหลายใหเลือกซื้อ สวนผสมและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑไดมาตรฐานและไมมีสารเจือปน บรรจุ
ภัณฑมีคุณภาพ สวย ใหม และสะอาด ภาชนะที่บรรจุสะอาดปลอดภัย และคุณภาพและรสชาติของอาหาร ตามลําดับ
5. ดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญ อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องอุปกรณ
อํานวยความสะดวกเชนตะกรา ถาดรองเปนตนความเปนระเบียบเรียบรอยของสินคา ที่จัดวางการตกแตงรานทันสมัย
สะดุดตา ความกวางขวางของรานสะดวกซื้อความสะอาดและความเปนระเบียบ ตามลําดับ
6. ดานการจัดจําหนาย วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องความสะดวกของ
สถานที่จอดรถ มีบริการสงอาหารถึงที่ ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง บรรยากาศภายในราน การวางสินคาเปน
ระเบียบ เลือกซื้องายมีจําหนายใกลบาน/ที่พัก มีปายแสดงราคาไวชัดเจน และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยู
ตลอดเวลา ตามลําดับ
7. ดานกระบวนการในภาพรวม วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องขั้นตอน
ในการใหบริการสรางความพึงพอใจใหลูกคา ขั้นตอนในการใหบริการชัดเจนรวดเร็ว และมาตรฐานในการใหบริการ
สม่ําเสมอ ตามลําดับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด เพื่อการพยากรณการตัดสินใจอาหารฟาสตฟูดของ
วัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาสฟาสตฟูด โดยเรียงลําดับอิทธิพลจากมาก
ไปหานอย คือ ดานกระบวนการ ดานการจัดจําหนาย/สถานที่ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดาน
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บุคลากร มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจ และสามารถรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไดรอยละ 56 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูด วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ เคยมาซื้อแลวประทับใจจึงกลับมาซื้ออีก ยินดีที่จะแนะนําใหผูอื่นมา
ซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสฟูดที่รานนี้ คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดกับประโยชนที่ไดรับ ประเมินจาการ
สอบถามพนักงานขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูด สอบถามรานอาหารฟาสตฟูดจากญาติ หรือ เพื่อนสนิท ซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดเปนของฝากในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลตาง ๆ พิจารณาเปรียบเทียบจากรานอาหารฟาสต
ฟูดที่มีชื่อเสียง ประเมินจากความสะอาดของราน และตองการรับประทานอาหารฟาสตฟูด ซึ่งอยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี กับปจจัยสวนบุคคล
จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยจําแนกตามเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ สรุปไดดังนี้
1. จําแนกตามเพศ พบวา วัยรุนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและดานกระบวนการ ดานการ
จัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากรไมแตกตางกัน
2. จําแนกตามอายุ พบวา วัยรุนที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม ดานการจัดจําหนาย ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกต างกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ
0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. จําแนกตามระดับ รายไดตอเดือน พบวา วัยรุนที่ มีระดับรายไดตอเดือนต างกัน มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
4. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมดาน
การจัด จําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ด านผลิต ภั ณ ฑ และดานบุ คลากร มี ความคิด เห็น แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
5. จําแนกตามอาชีพ พบวา วัยรุนที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นในดานภาพรวม ดานกระบวนการ
ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
1) การอภิปรายปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่
เลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด
จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 16 - 18 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญระดับต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายไดตอเดือนสวนใหญอ ยูระหวาง
1,501 - 2,000 บาท ชนิดอาหารฟาสตฟูดที่รับประทานบอยสวนใหญเปนไกยาง คาใชจายตอครั้งตอคนในการบริโภค
อาหารฟาสตฟูด ระหวาง 101 - 300 เหตุผลที่ เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟู ดสวนใหญ มาลองอาหารชนิดใหม
เหตุผลที่ใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดเนื่อ งจากมีอาหารใหเลือกมาก สวนใหญซื้อรับประทานเอง ชวงเวลาที่บริโภค
อาหารฟาสตฟูดสวนใหญระหวาง 16.01 - 19.00 น. ความบอยที่บริโภคอาหารฟาสตฟูดสวนใหญ 4-5 ครั้ง/สัปดาห
ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือนสวนใหญคือเคเอฟซี ลักษณะการบริโภคอาหารฟาสตฟูด
สวนใหญรับประทานที่รานพรอมสั่งกลับบาน ซึ่งมีสวนสอดคลองและไมสอดคลองกับวิจัยของอุดม นิยมคา วรรณาศรี
เพ็ชราพร และวรรณภรณ ขันธพัทธ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีความเกี่ยวของตอพฤติกรรม
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การบริโภคอาหารฟาสตฟูดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเด็นที่ไม
สอดคลองไดแก นักศึกษาเพศชายมีอัตราการบริโภคอาหารฟาสตฟูดตอเดือนสูงกวานักศึกษาเพศหญิง นักศึกษาที่
ครอบครัวมีรายไดตอเดือนแตกตางกันยังมีจํานวนครั้งในการบริโภคอาหารฟาสตฟูดตอเดือนแตกตางกัน โดยนักศึกษา
ที่ฐานะครอบครัวมีรายไดตอเดือนสูงในบางกลุมมีการบริโภคอาหารฟาสตฟูดบอยครั้งกวาและเสียคาใชจายในการ
บริโภคตอครั้งมากกวานักศึกษาที่ฐานะครอบครัวมีรายไดตอเดือนต่ํากวาอีกดวย พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต
ฟูดโดยนั่งรับประทานที่รานเวลาที่รับประทานสวนใหญอยูในชวง 11.00-13.00 น. ซึ่งใชเวลาประมาณ 21-40 นาที
ต อครั้ง โดยเฉลี่ ย ไปรับ ประทาน 2.64 ครั้งต อ เดื อนเสี ย คา ใช จ า ยเฉลี่ ย ในการบริโภค 201.50 บาทต อครั้งโดยนั่ ง
รับประทานที่ราน ประเด็นที่สอดคลองไดแก กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดของรานเคนตั๊ก
กี้ฟรายชิคเกน (KFC) และเลือกดื่มน้ําอัดลมประเภทของอาหารที่เลือกเปนอันดับหนึ่งคือไก ทอด อันดับที่สองคือมัน
ฝรั่งทอด อันดับสามคือฮอทดอก ศูนยการคาที่กลุมตัวอยางเลือกไปรับประทานอาหารฟาสตฟูดคือเทสโกโลตัส และ
สวนใหญรับประทานรวมกับเพื่อนๆ
2) การอภิปรายผลจากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
ฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใหความสําคัญภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คือ ดานสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานบุคลากร ดานผลิตภั ณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการจัด
จําหนาย และดานกระบวนการ ตามลําดับ สอดคลองกับวิจัยของอุดม นิยมคา วรรณา ศรีเพ็ชราพร และวรรณภรณ
ขันธพัทธ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีความเกี่ยวของตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟู
ดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาทัศนคติตออาหารประเภทฟาสตฟูด
ทั้ง 5 ดานพบวาดานผลิตภัณฑของสินคา ดานราคาของสินคา ดานสถานที่ ดานโฆษณาและบริการมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูงทั้งหมด และสอดคลองกับวิจัยของวรรณภา ศิริพงษ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการรับรูตําแหนงทาง
การตลาดของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารฟาสตฟูดในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวาเหตุจูงใจในการใชบริการ
เนื่องจากถูกกระตุนโดยวิธีการสงเสริมทางการตลาด คือ รายการสงเสริมการขายการโฆษณาภาพประกอบในใบปลิว
เปนตนปจจัยในดานคุณภาพของสินคาและบริการไมไดเปนสิ่งดึงดูดในการใชบริการมากนัก
จากผลการวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมการตลาดวัยรุนใหความสําคัญ อยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญกับคูปองสวนลดคาอาหารตามเทศกาลตางๆการโฆษณาทางสื่อตางๆเชน โทรทัศนวิทยุ เพิ่มปริมาณขณะที่
ราคาเทาเดิมการลดราคาเมื่อซื้อปริมาณมากสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิต มีระบบสมาชิกหรือสะสมยอด มีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเนื่องในวาระโอกาสและจัดจําหนายในราคาพิเศษมีการจัดแสดงผลิตภัณฑอยางชัดเจน ณ จุด
จําหนายตามลําดับ ดานกระบวนการในภาพรวม วัยรุน ใหความสําคัญ อยูในระดับ มากโดยใหความสําคัญกับ เรื่อง
ขั้นตอนในการใหบริการสรางความพึงพอใจใหลูกคา ขั้นตอนในการให บริการชัดเจนรวดเร็ว และมาตรฐานในการ
ใหบริการสม่ําเสมอ ตามลําดับดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับ
เรื่อง อุป กรณ อํานวยความสะดวกเชน ตะกรา ถาดรองเปนตน ความเป นระเบียบเรียบรอยของสินคาที่จัดวางการ
ตกแตงรานทันสมัยสะดุดตา ความกวางขวางของรานสะดวกซื้อความสะอาดและความเปนระเบียบ ตามลําดับ ดาน
การจัดจําหนาย/สถานที่ วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องความสะดวกของสถานที่จอด
รถมีบริการสงอาหารถึงที่ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทางบรรยากาศภายในรานการวางสินคาเป นระเบียบ เลือกซื้อ
งายมี จํ า หน ายใกล บ าน/ที่ พั ก มี ป ายแสดงราคาไว ชั ด เจน และผลิ ต ภั ณ ฑ มี จํ าหน า ยในท อ งตลาดอยู ต ลอดเวลา
ตามลําดับ ดานบุคลากร วัยรุนใหความสําคัญ อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญ กับเรื่อง มีพนักงานคอยแนะนํา
ผลิตภัณฑการแตงกายของพนักงานขายพนักงานมีการติดตอสื่อสารกับลูกคาโดยใชคําพูดสุภาพเขาใจงายพนักงานมี
ความสุภาพออนนอมมีมารยาทในการตอนรับและ พนักงานมีจํานวนเพียงพอ ตามลําดับ สอดคลองกับวิจัยของภัทร
วรรณ สุขพันธ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในอําเภอเมืองจังหวัด
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ลําปางพบวาวัยรุนในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาหารฟาสตฟูดจากโทรทัศน
หนังสือพิมพและวิทยุปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดใหความสําคัญกับการใชคูปองเปนสวนลดคาอาหารฟาส ต
ฟูดปจจัยดานกระบวนการใหบริการสวนใหญคิดวามีการทักทายและตอนรับโดยพนักงานเมื่อเดินเขาไปในรานปจจัย
ดานการสรางและการนําเสนอทางกายภาพสวนใหญคิดวาภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาดและปจจัยดาน
พนักงานสวนใหญคิดวาพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยมแจมใสมีความเปนกันเองกับลูกคา
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ศึกษาเรื่องความตองการในการเขาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังนี้
1.ดานกระบวนการ จากผลการวิจัยพบวามีอิทธิพ ลตอการตัดสินคาเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของ
วัยรุนมากที่สุด โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานในการใหบริการที่สม่ําเสมอ ขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน
รวดเร็ว ควบคูไปกับขั้นตอนในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา จะเห็นไดวาถึงแมวัยรุนตองการความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการและการประกอบอาหารฟาสตฟูด วัยรุนยังใหความสําคัญตอมาตรฐานและความชัดเจนในการใหบริการ
ด วย ดั งนั้ น ผู ให บ ริการควรใส ใจในเรื่อ งมาตรฐานและการสื่ อสารทุ ก กระบวนการให ชั ด เจนกับ วั ย รุน เช น แจ ง
ระยะเวลาในการรอคอย เปนตน และจากการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลพบวายิ่งวัยรุนอายุนอยมากมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานกระบวนการแตกตางจากวัยรุนที่มีอายุมากขึ้น เชนเดียวกันกับเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพ ที่แตละ
กลุมมีความคิดเห็นตอกระบวนการแตกตางกัน
2. ดานการจัดจําหนาย/สถานที่ วัยรุนใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ รองลงมา
จากดานกระบวนการ โดยใหความสําคัญกับความสะดวกของสถานที่จอดรถ มีบริการสงอาหารถึงที่ ทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการเดินทาง บรรยากาศภายในรานดี การวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซื้องาย มีจําหนายใกลบา นหรือที่พัก มีปาย
แสดงราคาไวชัดเจน และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญใน
การเลือกทําเลที่ตั้งสําหรับสินคาฟาสตฟูด เมื่อมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนวัยรุน เชน หางสรรพสินคา หรือแหลงชุมชน
ที่สามารถเขาถึงสินคาและบริการมาก หรือมีการใหบริการนําสงถึงบานดวย
3. ดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาการตกแตงที่
ดูทันสมัยสะดุดตา ความกวางขวางของราน และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้น การใหบริการอาหาสฟาสต
ฟูดจะเปนวาวัยรุนตองการมีสวนรวมในการซื้อสินคาและบริการ โดยหากมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกวัยรุน วัยรุน
สามารถให บ ริการตนเองได และกิจ การสามารถลดต นทุ น ในดานบุคลากร เพี ยงจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให
ครบถวนมาก
4. ดานบุคลากร วัยรุนตองการใหบุคลากรแนะนําผลิตภัณฑ มีฟอรมการแตงกาย มีการติดตอสื่อสาร
อยางสุภาพเขาใจงาย มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทในการตอนรับ และมีจํานวนเพียงพอ จะเห็นไดวา กิจการควร
มีการพัฒนาอบรมบุคลากรใหสามารถใหคําแนะนําผลิตภัณฑตาง ๆ ใหลูกคากลุมวัยรุน ดวยความสุภาพออนนอม
พรอมการตอนรับที่ดี พรอมทั้งจัดแบบฟอรมการแตงกายใหเพื่อดูเปนมืออาชีพใหกับพนักงานดวย
5. ดานผลิตภัณฑ โดยวัยรุนใหความสําคัญกับชื่อเสียงของราน มีสินคาใหเหลือหลากหลาย สวนผสมและ
วัตถุดิ นที่ใช ในการผลิต ผลิต ภัณ ฑ ไดม าตรฐานและไมมีสารเจือปน ดังนั้ น กิจการควรจะมีการรัก ษาชื่อเสียงของ
ทางดานใหดีตอกลุมวัยรุน มีสินคาใหลูกคาเลือกหลากหลาย และใหความสําคัญตอมาตรฐานของสินคาและบริการ
เชน การจัดกิจกรรมใหวัยรุนมีสวนรวมกับทางรานเพื่อกอใหเกิดความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของทางราน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษา ดูแลเอาใจใสอยางดียิ่งจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติมา จึงสุวดี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เพ็ญ ศิริ โชติพันธ รองศาสตราจารย ดร. ปยกนิฏ ฐ
โชติ ว นิ ช ผู ช ว ยศาสตราจารย ป ระนอม คํ า ผา อาจารย ดร.พิ มุ ก ต สมชอบ และได รับ ความอนุ เคราะห จ าก
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รองศาสตราจารย ดร. ทองใบ สุดชารี ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและเอาใจใส
ตรวจสอบวิทยานิพนธเพื่อความสมบูรณในทุกขั้นตอน
*
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การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
The Perception of Human Resource Development of Personnel Ubon
Ratchatani Provincial Administration Organization
ปวีณรัตน กาญจนธนภัทร1

บทคัดยอ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับ รูการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยของบุ คลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา และเพื่อเปรียบเทียบการรับรู
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามปจ จัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 219 คน
ใชการเลือกสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม เรื่อง การรับรูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคก ารบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t การทดสอบคา F และทดสอบความแตกตางเปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffe’ ผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูในระดับมาก
เปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี บุคลากร
ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูดานการศึกษา และในภาพรวมแตกตางกัน บุคลากรที่มีอายุตางกันมี
ความคิดเห็ น ตอการรับ รูดานการศึกษา ดานการฝ กอบรม ดานการพั ฒ นา และในภาพรวมไมแตกตางกัน
บุคลากรที่มีส ถานภาพตางกัน มีความคิด เห็น ตอการรับ รูดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา
และในภาพรวมไมแตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึ กษาตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูดานการศึกษา
ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวมแตกตางกัน และบุคลากรที่มีประเภทของบุคลากรตางกันมี
ความคิดเห็นตอการรับรูดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การรับรู การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

Abstract

The research aimed to study the perception of human resource development of
personnel Ubon Ratchatani Provincial Administration Organization in the aspects of
education, training and development and to compare the perception human resource
development as classified by the personal factors. The samples used in the research were
219 personnel of Ubon Ratchathani Provincial Administrative Organization. The research
instrument was a questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean,
standard deviation, t-test, F-test and Scheffe’s paired method. The research findings were as
follows Perception human resource development in the Ubon Ratchatani Provincial
Administrative Organization in the study in the aspects of training and development was
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี kanthanaphat@hotmail.com
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overall at a high level. As regards the comparison of the perception human resource
development, it was found that the personnel of different sex had a different view on the
perception of education. The personnel of different ages had no different view on the
perception of education, training, and development. The personnel of different status had
no different view on education, training, and development. The personnel who had
different educational levels had different views on education, training and development.
The personnel who were official staff and permanent working staff had different view on the
perception of education, training, and development.
Keywords : Perception, Human Resource Development
บทนํา

การเปลี่ยนแปลงสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ เริ่มตนที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ซึ่ งเป น แผนปฏิ รูป มุ งให “คนเป น ศู น ย กลางการพั ฒ นา” ต อ จากนั้ น แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดนําปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช และมีการ
ดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “คน” เปนศูนยกลางไดอยาง
แทจริง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ดังนั้นจะเห็นวานับตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนมา “คน” มีความสําคัญและมีบทบาทมาก
ขึ้นในการพัฒนาในดานตาง ๆ และเปนทรัพยากรสําคัญที่จะเปนสิ่งผลักดันใหการพัฒนานั้นสําเร็จไปได
การเขาไปพัฒนาคนเพื่อนําไปสูก ารพัฒนาในระดับประเทศ จึงตองอาศัยองคการที่ใกลชิดและสามารถใหการ
สนับสนุนใหคนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีได หนวยงานภาครัฐจึงถือเปนองคการสําคัญที่จะมีสว นสนับสนุนนัน้ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชน และชุมชน มากกวาสวนกลาง ซึ่งรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในพื้นที่ องคการบริหารสวนจังหวัดก็เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรหนึ่ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมเขตจังหวัดทั้งจังหวัด ทําหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชน การดําเนินงานที่เปนโครงการ
ใหญ ๆ หรือโครงการที่อยูในชวงรอยตอของทองถิ่นกับทองถิ่น เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และจังหวัดมี
ลักษณะเปนเมืองนาอยู
เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี เปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐ ที่มีความใกลชิดกับประชาชน ก็ยอมตองมีความพรอ มในการ
บริหารจัดการ ดังนั้น การที่จะบริหารและพัฒนาองคการใหสามารถขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจตามอํานาจหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่ตั้งไว เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนในทองถิ่น ก็ควรจะตองเริ่มที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการ เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และ
ความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่อาจ
เกิด ขึ้น ในอนาคตได ประกอบกับ ผู บ ริหารขององคการบริหารส วนจั งหวั ดอุ บ ลราชธานี มี น โยบายในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีใหมี
ความรู ความสามารถ สําหรับการปฏิบัติงานตามระบบ ระเบียบ ของทางราชการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยผลักดันให
การดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ดว ยความตระหนั กถึงความสํ าคั ญ ของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย และให ความสํ าคั ญ กับ การรับ รูของ
บุ ค ลากร เนื่ องจากเป น นโยบายสํ าคั ญ ของผู บ ริห ารองคการ ดั งนั้ น ผู วิจั ยจึ งได ทํ า การศึ กษาการรับ รูการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา
โดยผลที่ไดจากการศึกษาจะสามารถนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางการรับรูของบุคลากรใน
องคการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนําไปสูการเขาถึงการพัฒนาของบุคลากร
ในองคการใหมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒ นา และ เพื่อเปรียบเทียบการรับรูการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ขอบเขตของการวิจัย

การศึ ก ษาเรื่ อ งการรั บ รู ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องบุ ค ลากรองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
- ประชากร ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 481 คน
- ตัวแปรที่ศึ กษา ประกอบด วย ตัว แปรอิส ระ คือ ป จจั ยส ว นบุ คคลขององคการบริห ารส ว น
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร ตัวแปรตาม
คือ การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา
การฝกอบรม และการพัฒนา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ประเภทบุคลากร

ตัวแปรตาม
การรั บ รู ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข อง
บุ ค ล าก รอ งค ก ารบ ริ ห ารส วน จั งห วั ด
อุบลราชธานี ในดาน
1. การศึกษา
2. การฝกอบรม
3. การพัฒนา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 481 คน
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุ บลราชธานี โดยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางจากการคํานวณดวยวิธี ของ Taro Yamane กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 219 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชมาตราสวนประมาณคาแบบ Likert Scale
ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา
ตอนที่ 3 เป น แบบสอบถามปลายเป ด เกี่ ย วกั บ การรั บ รู ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข อง
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนั งสืออนุ ญาตเก็บ ขอมูลการวิจั ยจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุบลราชธานี ถึง นายก
องคการบริห ารส วนจั งหวัดอุบ ลราชธานี เพื่ อขอความรวมมือในการจั ดเก็บขอมูลจากบุ คลากรที่เป นกลุ ม
ตัวอยาง
2. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ทํา การเก็บขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล
เพื่อทําการวิเคราะหในลําดับตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ตรวจสอบความครบถ ว น สมบู ร ณ ข องข อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ร วบรวมได เลื อ ก
แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลว มาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่กําหนด
3. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูป
ดวยคอมพิวเตอร
4. นํ า ค า เฉลี่ ย ที่ ได จ ากการวิ เคราะห ไปทํ าการเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ เพื่ อ ใช ในการแปล
ความหมายเปนรายขอ การแปลความหมายของแบบสอบถามมีมาตราสวนประมาณคาในการแปลความหมาย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 103)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
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5. สถิ ติ ที่ ใช ในการวิเคราะห ข อ มู ล ได แ ก ค ารอ ยละ (Percentage) ค าเฉลี่ ย (Mean) ค า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคา t (t-test) การทดสอบค า F (F-test) ทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’
6. เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนความเรียง และตาราง
7. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย

การศึ ก ษาการรั บ รู ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องบุ ค ลากรองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี พบขอมูล ดังนี้
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเพศ เปนเพศหญิง มากที่สุด คิดเปนรอยละ
70.80 ปจจัยดานอายุ มีอายุระหวาง 35 – 44 ป มากที่สุ ด คิดเป น รอยละ 35.60 ปจจัยดานสถานภาพ มี
สถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.00 ปจจัยดานระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญา มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 61.60 และปจจัยดานประเภทบุคลากร เปนพนักงานจาง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.80
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
ݔҧ
3.51
3.58
3.70
3.59

การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ
1. ดานการศึกษา
2. ดานการฝกอบรม
3. ดานการพัฒนา
ภาพรวม

S
.63
.58
.65
.55

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ตัวแปรที่ศึกษา

ระดับ
ประเภท
การศึกษา
บุคลากร
P
F
P
F
P
F
P
F
P
0.00** 1.64 0.16 0.54 0.65 4.54 0.00** 17.35 0.00**

เพศ

อายุ

สถานภาพ

t
2.95
2. ดานการฝกอบรม
0.09 1.26 0.28 0.54 0.65 2.54 0.04* 8.77 0.00**
1.68
3. ดานการพัฒนา
0.07 1.26 0.28 1.34 0.26 9.21 0.00** 30.14 0.00**
1.78
ภาพรวม
- 0.01* 1.63 0.16 0.79 0.49 6.17 0.00** 22.92 0.00**
2.41
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1. ดานการศึกษา
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สรุปผลการวิจัย
สรุป
1. การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรับรูที่มากที่สุด คือ ดานการพัฒนาอยูในระดับมาก
รองลงมา คือ ดานการฝกอบรมอยูในระดับมาก และดานการศึกษาอยูในระดับมาก ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้ง 3 ดาน โดยสรุปเปนรายดาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้
2.1 บุคลากรที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดย เพศหญิงมีการรับรูในภาพรวมมากกวาเพศชาย สําหรับรายดาน มีความแตกตางกัน
อย างมี นั ย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 จํ า นวน 1 ด าน ได แ ก ด า นการศึ ก ษา โดยเพศหญิ งมี ก ารรับ รูด าน
การศึกษามากกวาเพศชาย
2.2 บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ ต างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การรั บ รูในภาพรวมไม แ ตกต างกั น อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 บุคลากรที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็ นตอการรับรูในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็ นตอการในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสํ าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .01 สํ าหรับ รายดาน มีความแตกตางกัน อยางมีนั ยสํ าคั ญ ทางสถิติที่ ระดับ .05
จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการฝกอบรม และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน
2 ดาน ไดแก ดานการศึกษา และ ดานการพัฒนา โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีการรับรูมากกวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
2.5 บุคลากรที่มีประเภทของบุคลากรตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายดาน ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยบุคลากรประเภทขาราชการ และ ลูกจางประจํา มีการรับรูมากกวาบุคลากรประเภทพนักงานจาง
อภิปรายผล
1. การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูในระดับมาก เนื่องมาจากผูบริหาร
องคการมีนโยบายในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย และมีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษยมาอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม และดานการพัฒ นา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุ ป รีย า ชื่นกลิ่น (2546 : 108) พบวา ระดับ การพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษยดานการรั บรูการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ยโดยรวมของพนั ก งานมีก ารรั บ รู การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย อ ยูในระดับ สู ง ยิ่ งยศ
สุวรรณปณฑะ (2551 : 115) พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมอยูในระดับมาก และ วนิชา แสนรมเย็น (2551 : 79)
พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับมาก
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2. เปรียบเทียบการรับรูการพั ฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ทั้ง 3 ดาน โดยสรุปเปนรายดาน เปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ดังนี้
2.1 จําแนกตามเพศ พบวา การรับ รูการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย ของบุ คลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา แตกตาง
กัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะสวนบุคคลของผูรับรูทําให
บุคคลที่มีเพศตางกันมีการรับรูแตกตางกันได ตามที่ ศจี อนันตนพคุณ (2542 : 81) กลาวไวในความหมาย
ของการรับ รูวาบุคลิ กภาพของผู รับ รูอาจจะเขามามีส วนกําหนดเจตคติและพฤติกรรมหลั กการรับ รู ซึ่งยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ ทิพยวรรณ กิตติพร (2543 : 272-273) ที่กลาววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู คือ
ลักษณะทางดานกายภาพของผู รับ รูห รือของบุคคลทําให ความสามารถในการรับรูของแตล ะบุคคลมีความ
แตกตางกันได และ ถวิล ธาราโภชน และศรัณย ดําริสุข (2545 : 52-54) กลาววาบุคคลแตละคนเกิดมามี
สภาพตางกัน เจริญเติบโตมาในสังคมที่ตางกันยอมทําใหมีความนึกคิดแตกตางกันไปดวยสงผลใหเกิดการรับรูที่
แตกตางกัน โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ฆ-ง) พบวา
ขาราชการที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอดานการศึกษาแตกตางกัน และ ยิ่งยศ สุวรรณปณ ฑะ (2551 :
117) พบวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมแตกตางกัน
2.2 จําแนกตามอายุ พบวา การรับ รูการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานการ
วิจั ย การที่ ได ข อ สรุ ป เช น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจาก ผู บ ริ ห ารขององค ก ารมี ก ารกํ าหนดนโยบายด านการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยและใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกบุคลากรในองคการอยางไมจํากัดอายุ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 ก : 77-78) ที่กลาววาผูบริหารจะประสบความสําเร็จ
ไดนั้นจะตองมีการบริหารขั้นตอนในการรับรู ตองมีความเขาใจในขั้นตอนการรับรู ประกอบกับการบริหาร
ความประทั บ ใจเพื่ อ ให เป น ที่ ย อมรั บ และนํ าไปสู ก ารรับ รูในสิ่ งเดี ย วกั น โดยผลการวิ จั ย ยั ง สอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของ สมหมาย ศรีทรัพย (2546 : 75) พบวา บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่มีอายุตางกันมีการรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนาไมแตกตางกัน ชูศักดิ์ ชูมนตรี (2547
: 49) พบวา สมาชิกสภาองคการบริห ารส วนตําบล จังหวัดเชียงรายที่มีอายุตางกันมีการรับรูบทบาทตาม
อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ฆ)
พบวา ขาราชการที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีทุกดานไมแตกตางกัน และ วนิชา แสนรมเย็น (2551 : 80) พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกัน
มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน
2.3 จํ าแนกตามสถานภาพ พบวา การรั บ รูก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ข องบุ ค ลากร
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั งหวัด อุบ ลราชธานี ทั้ งโดยภาพรวม และรายดาน ไม แตกต างกั น ซึ่ งไม เป น ไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารขององคการมีการกําหนดนโยบายดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกบุคลากรในองคการอยางไมแบงแยก
สถานภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 ก : 77-78) ที่กลาววาผูบริหารจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นจะตองมีการบริหารขั้นตอนในการรับรู ตองความเขาใจในขั้นตอนการรับรู ประกอบกับการ
บริหารความประทับใจเพื่อใหเปนที่ ยอมรับและนําไปสูการรับรูในสิ่งเดียวกัน โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ อมรรัตน ทับทิมทอง (2546 : 72) พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพสมรส
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็ น ตอการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษยไมแตกตางกัน วิล ะดา ชาวชื่นสุ ข (2550 : ง)
พบวา ความคิดเห็นของขาราชการที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในภาพรวมไมแตกตางกัน ยิ่งยศ สุวรรณปณฑะ (2551 :
117) พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒ นธรรมองคการของ
พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมไมแตกตางกัน และ วนิชา แสน
รม เย็ น (2551 : 80) พบวา ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ส ถานภาพสมรสตางกัน มี ค วามคิด เห็ น ต อการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก องคการยอมมีความคาดหวังตอบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง ที่จะตองมีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานมากกวา และจะสามารถกาวไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้นไดกอนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ทําใหบคุ ลากรที่มีระดับการศึกษาสูงมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 ก : 80) และผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูศักดิ์ ชูมนตรี (2547 :
49) พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงรายที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูบทบาท
ตามอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง)
พบวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาแตกตางกัน โดยขาราชการที่มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการพัฒนาต่ํากวาขาราชการที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และตั้งแตปริญญาโทขึ้นไป
2.5 จําแนกตามประเภทบุคลากร พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวย เปาหมายขององคการ และเปาหมาย
ของบุคคล ตามแนวคิดของ สุจิตรา ธนานันท (2551 : 22) ซึ่งการที่จะสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอาจตองใชระยะเวลานาน จึงทําใหบุคลากรประเภทขาราชการที่มีแนวโนมที่จะปฏิบัติงาน
กับองคการนานกวาบุคลากรประเภทอื่น มีโอกาสไดรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากวาบุคลากรประเภทอื่น
เพราะจะสามารถนําผลของการพั ฒนามาใชไดในระยะยาว โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ
เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) พบวา ขาราชการที่มีระดับการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอดานการ
ฝกอบรมและดานการศึกษาแตกตางกัน โดยขาราชการระดับผูบริหารมีความคิดเห็นตอดานการฝกอบรมและ
ดานการศึกษาสูงกวาขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในหนวยงาน องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี
1.1 จากผลการวิจั ย พบวา การรั บ รูก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ของบุ คลากรองคก าร
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึ กษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก แตเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเปนรายขอแลวนั้นจะพบวามีการรับรูในบางขอที่มีการรับรูอยูในระดับ
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ปานกลาง ซึ่งเปนคําถามที่มีความเกี่ยวของกับวิธีการ หลักเกณฑ และการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการพัฒนา
ดังนั้น ควรจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการพัฒนา
1.2 จากผลการวิจั ยพบวา การรับ รูการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ยของบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาสูงจะมีการรับรูมากกวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ดังนั้น ควรจัดใหมีการให ขอมูลเกี่ยวกับ
ความสําคัญและความจําเปนในการไดรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงประโยชนที่จะ
ไดจากการไดรับการพัฒนา ทั้งประโยชนที่เกิดขึ้นตอตนเองและตอองคการ วิธีการที่ใชอาจทําไดโดย การสราง
การรับ รู ดวยการประชาสั มพั น ธผ ลงาน ความดีค วามชอบ ความกาวหน าของบุ คลากรที่ ได รับ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย แลวไดนํ าผลการพัฒ นานั้น มาใชจ นเกิดผลจริง หรือการสรางการรับรูดวยการชี้ใหเห็ นถึง
ประโยชนในอนาคต โดยการจัดอบรมเสนทางการพัฒนาสายอาชีพใหกับบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน
1.3 จากผลการวิจั ย พบวา การรับ รู ก ารพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ยของบุ คลากรประเภท
ขาราชการ และลูกจางประจํา มีการรับรูมากกวาบุคลากรประเภทพนักงานจาง และในสวนของความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญตองการใหพนักงานจางมีโอกาสในการไดรับการ
พัฒนาใหมากขึ้น ดังนั้น ควรจัดใหมีก ารพัฒนาบุคลากรประเภทพนักงานจางใหมากขึ้น อาจจัดเปนหลักสูตร
การฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ความรู ความสามารถที่ ใช ในการปฏิ บั ติ ง านในป จ จุ บั น มากกว า หลั ก สู ต รที่ เน น
ความกาวหนาในอนาคต เพราะการใหการพัฒนาในเรื่องการปฏิบัติงานในปจจุบันจะทําใหสามารถนําผลการ
พัฒนามาใชใหเกิดประโยชนไดมากกวา เนื่องจากพนักงานจางมีระยะเวลาในการจางงาน อาจไมสามารถอยู
ปฏิบัติงานใหกับองคการในระยะยาวได ในสวนของการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการ และลูกจางประจํา
นั้น ตามนโยบายของผู บ ริ ห ารองคก ารก็ได มีก ารดํ าเนิ น การมาอย างตอ เนื่ อ ง แตค วรจัดให มี การเผยแพร
ประชาสัมพันธการพัฒนาใหมากขึ้น เชน การใหทุนการศึกษาในระดับตาง ๆ หลักสูตรการศึกษาที่มีการใหทุน
ศึกษาตอ หลักสูตรการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หลักสูตรการฝกอบรมที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนผูจัดฝกอบรม เปนตน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ข องบุ ค ลากรที่ มี ต อ การพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย ขององค การบริห ารส ว นจั งหวัดอุ บ ลราชธานี เท านั้ น และจากผลการวิจัยทํ าให ทราบวา
บุคลากรมีการรับรูตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีอยูในระดับ มาก
ดังนั้ น ในการวิจัย ครั้ งตอ ไป ควรทํ าการศึก ษาความต อ งการในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องบุ คลากร
เพื่อที่จะไดจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรงตามความตองการของบุคลากรตอไป
2.2 ควรมีการศึกษาปญหา และแนวทางการแกไขปญหา ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเขาถึงการไดรับการพัฒนามากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจตอการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการตอไป
2.4 สามารถใชขอมูลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู มากําหนดเปนตัวแปร
ที่จะใชในการศึกษาในครั้งตอไปได เชน อิทธิพลของสิ่งเราที่มีตอการรับรู
กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนวยงานหลายแหง ผูที่มีพระ
คุณทานแรกที่ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางยิ่ง คือ รองศาสตราจารยบุญยืน ชัยสุโรจน ประธานกรรมการบริหาร
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หลั กสู ตรบั ณ ฑิ ต ศึ กษาประจํ าสาขาการบริ ห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย ที่ ได ให ค วามกรุณ าเปน อย า งมากในการ
ตรวจสอบขอบกพรองตางๆ และใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการทําวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.จตุรงค ศรีวงษวรรณะ ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งไดใหคําแนะนํา และ
ตรวจสอบการคนควา พรอมชี้แนวทางการวิจัยตลอดมา
ขอขอบพระคุณผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามสําหรับใชเปนขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเบิลทีวี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Morale and Support in the Job Performance of the Cable TV employees
in Northeastern Thailand
สมดี ผลวิสทุ ธิ์1
จตุรงค ศรีวงษวรรณะ2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดตอเดือ น ระดับการศึกษา ประชากรที่
ใชในการวิจัย คือ พนักงานเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางเลือกโดยการสุมแบบอาศัย
ความนาจะเปน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิและกําหนดสัดสวน จํานวน 217 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.906 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F
ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดาน
สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และดานการยอมรับนับถือ อยูในระดับสูง สวนดานความกาวหนาในงาน และ
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
Abstract

The research aimed to study and compare morale and support in the job
performance of the Cable TV employees in northeastern Thailand as classified by sex, age,
monthly income, and educational levels. The population used in the research was the Cable
TV employees in northeastern Thailand. The 217 samples were derived by a stratified and
proportionate random sampling. The research instrument was a questionnaire with a
reliability value equivalent to 0.906. Statistics used in data analysis were percentage, mean,
and standard deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows The morale and support of the employees
in the study were found to be at a high level. As for individual aspects, it was found that
morale and support in terms of the nature of the jobs being performed, relations with
1 นั ก ศึก ษาหลั ก สู ต รบริห ารธุ รกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย คณะบริห ารธุร กิจ และการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี
2 อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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colleagues, and recognition. They were found to be moderate in light of progress and
working setting.
Keywords : morale and support in the job performance
บทนํา

ในปจจุบันองคกรหรือบริษัทตางๆ เกิดขึ้นมามากมาย บางบริษัทก็กิจการรุงเรืองอยูรอดในสังคมนี้
ได แตบางองคกรทําธุรกิจไดไมนานก็อยูไมไดเกิดการขาดทุนตองลดขนาดลงหรือก็ตองมีการปดตัวลง อาจมีผล
มาจากปจจัยภายนอกที่เราควบคุมไมได เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ราคาน้ํามันโลก เปนตน สงผลใหสินคา
ราคาแพงขึ้น ตนทุนคาครองชีพอื่นๆ ก็สูงขึ้นตามไปดวย องคกรจําเปนตองหาวิธีเพื่อลดตนทุนตางๆใหองคกร
สามารถอยูรอดไดในโลกธุรกิจ โดยบุคลากรเปนตัวชวยในการขับเคลื่อนองคกรใหดําเนินไปขางหนา โดยปกติ
แลวการศึกษาดานการบริหารธุรกิจจะกลาวถึงทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการจัดการ หรือที่เรียกวา
4Ms ได แ ก บุ ค คล (Man) เงิน ทุ น (Money) วั ต ถุ ดิ บ (Material) และวิธี ก าร (Method) โดยที่ ท รั พ ยากร
เหลานี้จะอยูในแตละองคการในปริมาณที่จํากัดและแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารที่มีศักยภาพจะตองสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู ในองคการในอัตราสว นที่เหมาะสมได เพื่อให เกิดประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผล และ
ประโยชนสูงสุดแกองคการ โดยทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดในทรัพยากรทั้งสี่ คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย
(Human resources) เพราะถึงแมวาองคก ารจะมีเงิน ทุ น มาก มี วัต ถุดิบ ที่ ดีและมี ราคาถูกกวาคู แขงขัน มี
วิธีการผลิ ต และเทคโนโลยี ที่ ทัน สมัยเพี ย งใด ถาองคการขาดบุ คคลที่ มีความรู ทักษะ ความสามารถ และ
ทัศนคติเหมาะสมเขามาทําหนาที่เปนผูใชและบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็อาจสงผลให
องคการขาดประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ขาดศักยภาพในการแขงขันและพัฒนา และอาจสงผลถึงความลมเหลว
ในการดําเนินงานขององคการในระยะยาว (ณัฏฐพันธ เขจรนั นทน 2548: 14) และที่สําคัญที่สุดคือขวัญและ
กําลังใจที่จะทํางาน เพราะการที่บุคลากรขององคกรใดก็ตามไมมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ไมพึง
พอใจในสภาพการงานหรือรูสึ กวางานที่ทําอยูไมเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน บุคลากรก็จะมี
ความรูสึกไมมั่นใจที่จะทํางานใหสําเร็จ ผูบริหารจะตองมีการปรับปรุงหรือทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน จะไดรูความตองการของบุคลากร และควรมีสิ่งเสริมสรางขวัญกําลังใจที่จะทําใหบุคลากรอยูใน
องคกรนานๆ มีความจงรักภักดีซื่อสัตยและตั้งใจปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทอยางเต็มความสามารถ
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีที่อยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูบริหารที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ ได
ใชประโยชนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและประโยชนโดยตรงตอการ
พัฒนาองคการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 18 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําพู เลย มุกดาหาร รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน
นครพนม กาฬสินธุ นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ
ขอบเขตเนื้อหาที่วิจัย
เป น การศึ ก ษาขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท เคเบิ ล ที วี ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตระยะเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ระยะเวลาตั้งแต 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง 8 มกราคม พ.ศ. 2558
ขอบเขตพื้นที่
บริษัทเคเบิลทีวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและบริษัทเคเบิ ลทีวีภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง เทานั้น
ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอ
เดือน ระดับการศึกษา
ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแกขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
1. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ (work character that minister)
2. ดานการยอมรับนับถือ (the acceptance respects)
3. ดานความกาวหนาในงาน (the progress in the work)
4. ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน (the diplomatic relations and the colleague)
5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (the environment in the work)
สมมุติฐานในการวิจัย
บุคลากรในบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรคือ พนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 18 จังหวัด ไดแก
อุด รธานี หนองคาย หนองบั ว ลํ าพู เลย มุกดาหาร ร อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน นครพนม กาฬสิ น ธุ
นครราชสี มา บุ รี รัมย ชัย ภูมิ สุ ริน ทร ศรีส ะเกษ อุบ ลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ รวมทั้ งหมด 487 คน
(สมาคมเคเบิลทีวแี หงประเทศไทย 2556: 4) และเลือกตัวแทนของประชากรโดยการสุมแบบอาศัยความนาจะ
เปน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิและกําหนดสัดสวน จํานวน 217 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนัก งานบริษัทเคเบิลทีวีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาเปน
คําถามปลายปด มีลักษณะใหเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานบริษัท
เคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ประกอบดวยดานตางๆดังนี้ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในงาน ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลขอมูล การประเมิ นผลครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อใหครบถวนถูกตองตามที่กําหนด
2. จัดทําคูมือลงรหัสตามแบบสอบถาม
3. นําขอมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอรมลงรหัส
4. วิ เคราะห ร ะดั บ ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเคเบิ ล ที วี ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําไปเปรียบเทียบแปลความหมายโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท เคเบิ ล ที วี ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับสูงมีอยู 3 ดาน ซึ่ง
เรียงลําดับดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปต่ํา ไดแก ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
ดานการยอมรับนับถือ ตามลําดับ และดานที่อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความกาวหนาใน
งาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเปนรายดานและภาพรวม
องคประกอบเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ
S.D.
&
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.75 .37
ดานการยอมรับนับถือ
3.51 .35
ดานความกาวหนาในงาน
3.36 .37
ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
3.58 .40
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.36 .40
ภาพรวม
3.51 .26

แปลผล
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
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อภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลแยกเปนรายดานดังนี้
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ผลงานวิจัยชี้ใหเห็นวาพนักงานที่ทํางานกับ
องคกรใหความสําคัญมาก ไดทํางานตรงตามความสามารถหรือความถนัดตัวเอง แตละแผนกมีการแบงงานกัน
ทําอยางชัดเจน และชอบในงานประเภทนี้รวมทั้งงานประเภทนี้ไมเปนอุปสรรคตอครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg (อางในทองใบ สุดชารี 2553: 145-147) ที่กลาววา ปจจัย
แรงจูงใจซึ่งมีผลทําใหเกิดความพอใจประกอบดวยความสําเร็จของงาน การไดรับยกยองเกี่ยวกับงาน ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบและความกาวหนา และสอดคลองกับการศึกษาของ สุพิชฌาย เรืองแจง (2550 : 86)
ทําการศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่
พบว าขวั ญ และกํ าลั งใจด านความรู ค วามสามารถในงานอยู ในระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า
ขาราชการและลูกจางสวนใหญเห็ นวางานที่ทําอยูเปนงานที่มีความรูและรับผิดชอบได และความรูมีความ
เหมาะสมกับตําแหนงงานในปจจุบัน
ดานการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปนรายขอที่
มีคาเฉลี่ยสูง 2 ลําดับ คือ ทานภูมิใจวางานที่ทํามีเกียรติ และ บุคคลภายนอกยอมรับในหนาที่การงานของทาน
ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา พนักงานที่เขามาทํางานมีความรูสึกมีเกียรติ เพราะเปนงานประเภทสื่อในดานบริการ
ประชาชนในทองถิ่นก็ยอมรับใหความเกรงใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พูลสุข สังขรุง (2549: 62) ที่กลาว
วา คนที่ไดรับความสําเร็จจากการทํางานอยูเสมอยอมมีกําลังใจที่จะทํางานตอไป ลูกนองที่เจานายยกยอง
ชมเชย ยอมมีพลังที่จะทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ ลูกที่มีพอแมยกยองใหกําลังใจในการเรียนใน
การทําความดียอมประสบผลสําเร็จ ในการเรียนในการทําความดี การทํางานหรือการกระทําตางๆ ของมนุษย
เริ่มมาจากใจที่อยากจะทําหรือตองการจะทํากอน แลวจึงจะเกิดพฤติกรรมตามมา และถาทําแลวมีคนยอมรับ
มีคนชื่นชม มีคนยกยองในผลงาน ยอมเกิดกําลังใจและพลังในการ
ด า นความก า วหน า ในงาน โดยภาพรวมอยู ในระดั บ ปานกลาง อาจเป น เพราะทางบริ ษั ท ให
ความสําคัญในดานนี้นอยไป ไมวาจะเปน การใหโอกาสศึกษาตอหรือการสงพนักงานไปฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
นอกสถานที่ จึงทําให พ นักงานมีขวัญ กําลังใจในดานนี้อยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล องกับ ทฤษฎีความ
ตองการของ Alderfer (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน , สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ 2550:
173-174) ที่กลาววา ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G)) เปนความตองการสูงสุดของ
บุ คคล ไดแ ก ความต องการได รั บ การยกย อ ง และต องการความสํ าเร็จ ในชี วิต ผู บ ริ ห ารควรสนั บ สนุ น ให
พนั กงานพั ฒ นาตนเองให เจริญ กาวหน าดวยการพิ จ ารณาการเลื่ อนขั้น เลื่ อนตํ าแหนง หรื อมอบหมายให
รับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้น อันจะเปนโอกาสที่ในการกาวไปสูความสําเร็จของพนักงาน และสอดคลองกับ
การศึกษาของ อุดม ทาบุญสม (2551: 132) ทําการศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานภาคธุรกิจลําปาง ที่พบวา ปจจัยดานความกาวหนาในหนาที่การ
งาน โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามความรูสึกพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย 3.11) แสดงวามีขวัญ
และกําลังใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่มีความรูสึกพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ไดแกมีโอกาสไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในงานที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.37)
ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปน
เพราะความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนไปในทางที่ดี พนักงานทํางานรวมกันทั้งในและนอกแผนกชวยเหลือ
กันในการทํางาน จึงทําใหพนักงานเกิดความสนิทสนม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ Maslow (อาง
ในวิเชียร วิทยอุดม 2550: 182-183) ขั้นที่สามที่กลาววา มนุษยโดยทั่วๆ ไปปรารถนาที่จะไดรับการยอมจาก
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เพื่อนฝูงของเขา มีความสัมพันธฉันเพื่อน และเปนสวนหนึ่งของกลุมและเปนที่รักของคน ในองคการความ
ตองการเหลานี้มีอิทธิพลตอความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน การไดรับการยอมรับจาก
เพื่อนรวมงาน ผูบั งคับบั ญชาอัน แสดงใหเห็น วาผูบริหารไดใหความสําคัญของตัวเขา การมีสวนรวมในการ
ทํางานเป น กลุ มหรือที มงาน ตลอดจนการมีความสั ม พัน ธในเชิงบวกกับ ผู บั งคั บบั ญ ชา และสอดคล องกั บ
การศึกษาของ นภดล คุมครอง (2550: 42) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท รวมกิจรุงเรือง
คารแคริเออร จํากัด พบวา ในดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาของพนักงานบริษัท รวม
กิจรุงเรือง คารแคริเออร จํากัด มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาภายในองคกร
สถานที่ทํ างานยั งไม เหมาะสมเทาที่ค วร รวมทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกต างๆก็ ยังไม ดี รวมทั้งระบบความ
ปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑาพิน รุงโรจน (2550: 175) ที่กลาววา สถานที่
ทํางานหรือสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี การจัดสถานที่ที่สะอาด มีอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวก ความ
สวางเพียงพอ สามารถทํางานไดรวดเร็วและอยูกับโตะทํางานมากขึ้นไดผลงานมากขึ้น ทําใหพนักงานรักและ
พอใจในการทํางาน และสอดคลองกับ พิชุตม นีรสิงห (2551: 96) ทําการศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ คือ พนักงานที่
มีเพศที่ ตางกัน มีขวัญ และกําลังใจในการปฏิ บั ติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเป นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้ แสดงใหเห็นวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญ
และกําลั งใจในการปฏิบั ติงานไมแตกต าง พนั กงานที่ มีอายุ ที่ต างกัน มีขวัญ และกําลั งใจในการปฏิ บัติงาน
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีขวัญและ
กําลั งใจในการปฏิ บั ติ งานโดยรวมและรายด านไมแ ตกตางกั น ไมเป น ไปตามสมมุติ ฐ านการวิจัย แสดงวา
การศึกษาของพนักงานเคเบิลทีวีไมใชองคประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติงานและไมมีผลตอขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เพราะนโยบายในการรับพนักงานเขามาทํางานคลายกัน คือรับสายวิชาชีพเปนหลัก ตั้งแตปวช. ขึ้น
ไปเมื่อเขามาทํางานแลวสามารถฝกหัดได และมีการสงเสริมใหพนักงานศึกษาตอ พัฒนาความรูในการปฏิบัติ
หนาที่เพิ่มขึ้นไปดวย พนักงานที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้ คือถารายได เพิ่มขึ้นตามอายุงานเพื่อน
รวมงานก็มีความเกรงใจ ใหความเคารพ โดยเฉพาะหัวหนางาน ก็พรอมใหคําปรึ กษาเพื่อนรวมงานได จึงทําให
2 ดานนี้แตกตางกันอยางเห็นไดชัด คือ ดานการยอมรับนับถือ และดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท เคเบิ ล ที วี ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทราบถึงระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวใี นเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และเพื่อศึกษาปจจั ยสวนบุคคล ปจจัยแนวทางเสริมสรางขวัญและกํา ลังใจของ
พนักงานภายในองคกร รวมถึงตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมี การศึกษาแนวทางการเสริม สรางขวัญ และกําลั งใจในการปฏิบัติ งานของพนักงาน
เคเบิลทีวีใหตอเนื่องและเจาะลึกลงไปเพื่อจะไดทราบและนํามาปรับปรุงแกไขตอไป
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาในด า นอื่ น ๆ นอกจาก 5 ด า น ที่ ได ก ล า วมา เช น ด า นสวั ส ดิ ก ารและ
คาตอบแทน เพื่ อหาตัวบงชี้วาทําไมพนักงานถึงมี อัตราการเขาออกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น และจะไดทราบ
ความตองการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการทํางานใหมากขึ้นกวาเดิม
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ปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาที่ของครูระดับประถมศึกษาในเขต
อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Motive Factors to Perform the Duties of the Teachers at the Primary Level in
Donmoddang under Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 1
เอกชัย เมืองทวี1
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหน าที่ของครู
ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ขาราชการ
ครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 จํานวน 103 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ ยามาเน (Yamane, 1973) ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่ รอยละ 95 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใช ในการวิเคราะห ข อ มู ล ได แ ก ค ารอ ยละ ค า เฉลี่ ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ในภาพรวมมีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติการของขาราชการครูอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานลักษณะของงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบั ติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู /วิทยฐานะ
และประสบการณ ในการทํางาน พบว า ขาราชการครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็ นตอป จจัยจู งใจในการ
ปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน ขาราชการครูที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ขาราชการครูที่มีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะตางกันมีความ
คิ ด เห็ น ต อ ป จ จั ย จู งใจในการปฏิ บั ติ งานในด านความสํ าเร็ จ ในการทํ างานแตกต า งกั น ข า ราชการครูที่ มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานแตกตางกัน
คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
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Abstract
The research aimed to study and compare the job motivation factors to perform the
duties of the teachers at the primary level in Donmoddang under Ubon Ratchathani Primary
Educational Service Area 1 as classified by sex, status, academic positions and working
experiences. The samples used in the research were 103 primary school teachers in
Donmoddang district attached to Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 1. The
sample size was determined by Yamane’ table. Reliability was set at 95%. The research
instrument was a five-rating scale questionnaire. Statistics used in data analysis were
percentage, standard deviation, t-test and F-test.
The research findings were as follows. The motives in performing the duties of the
primary school teachers in Donmodang district attached to Ubon Ratchathani Primary
Educational Service Area 1 were found to be at a high level as shown in a descending order:
job success, job nature, and progress. As for a comparison of the motive factors in
performing the duties of the teachers under study as classified by sex, status, academic
positions and working experiences, it was found that: The teachers whose gender was
different held a different view on the motive factors in performing the tasks in light of work
success. The teachers whose status was different held no different view on the motive
factors in performing the tasks. The teachers whose academic positions were different held
different views on the motive factors in terms of the work success. The teachers whose
working experiences were different held different views on the motive factors in performing
the task in light of progress.
Keywords : motivation factors in performance
บทนํา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22
กรกฎาคม 2553 สาระสําคัญ ดังนี้
1. การบริห ารจั ดการศึกษาขั้น พื้ น ฐานให ยึด เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา โดยคํ านึ งถึงระดับ การศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมอื่น
2. แบ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ให รั ฐ มนตรี โ ดย
คําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํา นาจประกาศกําหนดเขตพื้น ที่ แกไข เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน
3. การกําหนดใหโรงเรียนใดอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งการกํากับดูแล ประสาน สงเสริม สนับสนุน โรงเรียนเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามรัฐมนตรีประกาศ กําหนดโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) มาตรา 39
และมาตรา 52 กํ า หนดให ก ระทรวงกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง ด า นวิ ช าการ
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งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ ค คล และการบริ ห ารทั่ ว ไป ไปยั งคณะกรรมการ และสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา โดยใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีการพัฒนาบุคลากรประจําการอยาง
ตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542: 39, 48)
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาไทย อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
พุทธศักราช 2542 ซึ่งไดระบุเกี่ยวกับขอปฏิบัติของครูและผูบริหารการศึกษาในหมวดที่ 7 ไดแกมาตรา 53 ที่
ใหองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหาร
ของสภาวิช าชีพ ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน าที่ กําหนดมาตรฐานวิช าชีพและเพิ กถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากขอกําหนด
ดังกลาวทําใหโรงเรียนทุกแหงตองใหความสําคัญตอครูผูมีบทบาทสูงตอการพัฒนาการศึกษาของชาติและครู
ตองปรับปรุงตนเอง เพื่อรองรับแนวความคิดเพื่อปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : 26-27)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 306 แหง โรงเรียนดังกลาวนี้เปน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา 119 แหง และในจํานวนนี้เปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมาก
คือมีนักเรียนตั้งแต 60 คน ลงมาถึง 39 แหง และจากรายงานการศึกษาสภาพดําเนินการของสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในดานหลักสูตร และการ
จัดกระบวนการเรีย นรู ดานการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ดานการวัดและประเมิน ผลการศึกษา ดานสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และดานบริ ห ารการจัดการศึกษา พบวา โรงเรียนขนาดเล็ กจะมีป ญ หาทุกดาน
คอนขางมาก (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2546 : 39) โดยเฉพาะ ดานคุณภาพนักเรียน
ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ พบวา ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับควร
ปรับปรุง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2546 : 2)
เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพนั้น ครูนับวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง เพราะครูเปนตัวจักรสําคัญตอ
การจัดระบบการเรียนการสอน เปนผูใหคุณธรรมที่พึงประสงคของคนในสังคม ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
สรางสรรคความเจริญกาวหนาแกสังคมมนุษยตลอดมาทุกยุคทุกสมัยครูเปนสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
สังคมไทยมาแตโบราณ ครูมีลักษณะพิเศษจนไดรับการยกยองวาเปนปูชนียบุคคล เปนแมพิ มพของชาติ การ
พัฒนาการศึกษาจะบรรลุเปาหมายไมได ถาหากขาดการพัฒนาครู ครูเปนหัวใจในการพัฒนาการศึกษาและ
พั ฒ นาคนจึ งจํ า เป น ที่ ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู บั งคั บ บั ญ ชาจะต อ งบํ ารุ งรั ก ษาบุ ค ลากรไว โดยเฉพาะผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถเพื่อใหบุคลากรเหลานั้นอยูปฏิบัติงานในหนวยงานไดเปนเวลานาน ๆ โดยหาวิธีจูงใจใหบุคลากร
เกิดความพึงพอใจ ปจจัยจูงใจ คือ สิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความตองการหรือพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานให กับ
องคกรโดยเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร และตัวบุคลากรเอง เพราะถาบุคลากรมีความพึง
พอใจแลวบุคลากรจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเททั้งกําลังกาย กําลังความคิด อุทิศเวลาใหกับหนวยงาน
ทําใหการปฏิบัติงานเต็มไปดวยความสุข มีความรูสึกวาตนมีสวนรวมในการเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน เกิด
ความรักในหนวยงานที่ทําและพรอมที่จะชวยในการพัฒนาทําใหไมคิดโอนยายหนวยงานหรือลาออก (ไพศาล
อานามวัฒน 2543: 2)
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครู ระดั บ ประถมศึ ก ษา ในเขต อํ า เภอดอนมดแดง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1 ใน 3 ดาน คือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จ
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ของงาน ซึ่งผลการวิจั ยครั้งนี้จะเปน ขอมูล ที่ เปน ประโยชน ตอผู บ ริห ารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาทีข่ องครูระดับประถมศึกษา ในเขต
อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนขาราชการครู ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวนทั้งสิ้น 138 คน ขอมูลสํารวจ ณ
วันที่ 3 มกราคม 2556
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ

1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. สถานภาพ จําแนกเปน
2.1 โสด
2.2 สมรส
ภาพที่ 1. 2.3
แสดงกรอบแนวคิ
ดในการวิจัย
หยาราง
2.4 หมาย
3. ตําแหนงขาราชการครู จําแนกเปน
3.1 ครูผูชวย
3.2 ครู
2.3 ครูชํานาญการ
2.4 ครูชํานาญการพิเศษ
4. ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปน
4.1 1-10 ป
4.2 11-20 ป
4.3 20 ปขึ้นไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
ปจจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ประกอบดวย
1. ดานลักษณะของงาน
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดใชประชากรในการวิเคราะห และปรับปรุงแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยภาคสนาม ดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิเคราะหและปรับปรุงแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยเปนขาราชการครู จํานวน
138 คน ในปการศึกษา 2546
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครู ระดับประถมศึกษา อําเภอดอนมดแดง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จํานวน 103 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
วิธีของ ยามาเน (Yamane, 1973) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่รอยละ 95
เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ
สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของขาราชการครู ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ประกอบดวยตัวแปรที่ศึกษา 3 ดาน คือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และ
ดานความสําเร็จในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของลี
เคอรต (Likert’s Five Rating scale) เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งในรายขอ รายดาน และในภาพรวม เมื่อได
คาเฉลี่ยแลว ทําการทดสอบสมมุติฐานดวยการทดสอบคา t และ การทดสอบคา F
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู วิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมเปนประเด็น
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดทําหนังสืออนุเคราะห ขอมูล จากสํานักงานหลักสูตรบริห ารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิช าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (MBA-HRM) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขตการศึกษา 1 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ส ง หนั ง สื อ แนะนํ า ตั ว ผู วิ จั ย และผู วิ จั ย ทํ า การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามส ง ไปยั ง โรงเรี ย น
ประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
3. ส งแบบสอบถาม จํ า นวน 103 ฉบั บ และเผื่ อ ความสู ญ เสี ย ของแบบสอบถามอี ก รอ ยละ 10
เทากับ 10 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 113 ชุดไปยังโรงเรียนประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
4. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม กลับคืนดวยตัวเองและตรวจความสมบูรณตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล หลังจากผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับมาครบถวนแลว ผูวิจัยจัดเรียงลําดับและ
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวบันทึกขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร และดําเนินการประมวลผล
ดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยแยกวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหา
คารอยละ
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2. วิเคราะหปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้งรายขอ รายดาน และภาพรวมทั้งหมด โดยการ
หาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งมีเกณฑการแปลผลดังนี้ (Best, 1997: 190)
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติ มากที่สุด
มีการปฏิบัติ มาก
มีการปฏิบัติ ปานกลาง
มีการปฏิบัติ นอย
มีการปฏิบัติ นอยที่สุด

3. เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ตําแหนง
ขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน โดยใช คาสถิติ t-test โดยจําแนกตามตัวแปรปจจัย
สวนบุคคลที่มีกลุมขอมูลไมเกิน 2 กลุม ไดแก เพศ สวนคาสถิติ (F-test) จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่
มีกลุมขอมูลมากกวา 2 กลุม ไดแก สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการ
ทํางาน
4. วิเคราะหขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยจําแนกเปนประเด็นตามตัวแปร
ที่ทําการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จใน
การทํางาน
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครู รวมทุกดาน
ระดับแรงจูงใจ
ลําดับ
รายการขอคําถาม
S.D.
แปลผล
ܺത
1 ดานลักษณะของงาน
3.64 0.553
มาก
2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
2.99 0.413 ปานกลาง
3 ดานความสําเร็จในการทํางาน
4.26 0.583
มาก
ภาพรวม
3.63 0.333
มาก
จากตารางที่ 1 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ในการปฏิ บั ติ ง านของ
ขาราชการครู รวมทุกดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย (ܺത) = 3.63
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
3 ลํ าดับ แรก คือ ดานความสําเร็จในการทํางานรองลงมาคือ ดานลั กษณะของงาน และน อยที่สุ ดคือ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงาน โดยมีคาเฉลี่ย (ܺത) = 4.26 3.64 และ 2.99 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จําแนกตาม เพศ(t-test)
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ชาย
หญิง
t
Sig.
ܺത
ܺത
S.D.
S.D.
1. ดานลักษณะของงาน
3.43
.50
3.77
.54 -3.12 .61
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
3.01
.38
2.97
.43
0.43 .51
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน
3.93
.65
4.45
.45 -4.34 .01*
ภาพรวม
3.46
.33
3.73
.29 -4.35 .34
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1
จําแนกตาม สถานภาพ (F-test)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แหลง
SS
df
MS
F Sig.
แปรปรวน
1. ดานลักษณะของงาน
ระหวางกลุม 1.71
3
.57 1.92 .13
ภาพในกลุม 29.48
99
.30
รวม
31.19 102
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม .32
3
.11 .62 .60
ภาพในกลุม 17.11
99
.17
รวม
17.43 102
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน
ระหวางกลุม .70
3
.23 .68 .57
ภาพในกลุม 33.96
99
.34
รวม
34.66 102
ภาพรวม
ระหวางกลุม .52
3
.17 1.58 .20
ภาพในกลุม 10.81
99
.11
รวม
11.33 102
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็น
ตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และ
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เมื่อพิ จารณารายดาน พบวา ดานลั กษณะของงาน ดานความกา วหน าในตําแหน งงาน และดาน
ความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จําแนกตาม ตําแหนงขาราชการครู /วิทยฐานะ(F-test)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แหลง
SS
df
MS
F Sig.
แปรปรวน
4. ดานลักษณะของงาน
ระหวางกลุม 1.35
3
.45 1.49 .22
ภาพในกลุม 29.84
99
.30
รวม
31.19 102
5. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม .46
3
.15 .90 .44
ภาพในกลุม 16.97
99
.17
รวม
17.43 102
6. ดานความสําเร็จในการทํางาน
ระหวางกลุม 3.89
3
1.30 4.17 .01*
99
.31
ภาพในกลุม 30.77
รวม
34.66 102
ภาพรวม
ระหวางกลุม .82
3
.27 2.58 .06
ภาพในกลุม 10.50
99
.11
รวม
11.33 102
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงขาราชการครู / วิทย
ฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความก าวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน
สวนดานความสํ าเร็จในการทํางาน แตกตางกันอย างมีนั ย สํ าคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนํ าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื่อหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกตางรายคู ของป จ จั ย จู งใจในการปฏิบั ติ งานของขาราชการครู ระดั บ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ดานความสําเร็จในการทํางานจําแนกตาม ตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ
ครู
ครูชํานาญ ครูชํานาญ
ครู
ตําแหนง
ผู
ช

ว

ย
การ
พิเศษ
ดาน
ܺത
ขาราชการครู
4.58 4.29
4.42
3.99
ดานความสําเร็จใน
ครูผูชวย
4.58
0.29
0.16
0.58*
การทํางาน
ครู
4.29
0.13
0.29*
ครูชํานาญการ
4.42
0.42*
ครูชํานาญพิเศษ
3.99
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ตําแหนงขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครูชํานาญ
การอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตําแหนงขาราชการครูผูชวย ครู ครูชํานาญการ มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางานมากกวาครูชํานาญการพิเศษ
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต อําเภอดอน
มดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม ประสบการณการ
ทํางาน (F-test)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แหลง
SS
df
MS
F Sig.
แปรปรวน
1. ดานลักษณะของงาน
ระหวางกลุม .68
2
.34 1.11 .33
ภาพในกลุม 30.52 100
.31
รวม
31.19 102
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 1.06
2
.53 3.24 .04*
ภาพในกลุม 16.37 100
.16
รวม
17.43 102
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน
ระหวางกลุม 1.13
2
.56 1.68 .19
ภาพในกลุม 33.53 100
.34
รวม
34.66 102
ภาพรวม
ระหวางกลุม .07
2
.04 .32 .73
ภาพในกลุม 11.25 100
.11
รวม
11.33 102
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 6 พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม
ประสบการณ ก ารทํ า งาน พบวา โดยภาพรวม ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ป จ จั ย จู งใจในการ
ปฏิบัติงาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ไมแตกตางกัน สวน
ดานความกาวหน าในตําแหน งงาน แตกตางกัน อย างมีนั ย สํ าคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเที ยบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื่อหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกตางรายคู ของป จ จั ย จู งใจในการปฏิบั ติ งานของขาราชการครูระดั บ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน
ประสบการณ
ประสบการณ ประสบการณ
การทํางาน
การทํางาน
การทํางาน
ประสบการณการ
20
ปขึ้นไป
ഥ
ࢄ
ดาน
1-10 ป
11-20 ป
ทํางาน
ดาน
ประสบการณการ
ความกาวหนา ทํางาน1-10 ป
ในตําแหนงงาน
ประสบการณการ
ทํางาน11-20 ป
ประสบการณการ
ทํางาน20 ปขึ้นไป

2.98
3.10

2.85

2.98
-

3.10
-0.12

2.85
0.13

-

0.25*

-

*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 เมื่อทดสอบความแตกตางเป นรายคู พบวา ประสบการณการทํางาน11-20 ป มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณการ
ทํางาน 20 ปขึ้นไป ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 11-20
ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมากกวาขาราชการครูที่มีประสบการณใน
การทํางาน 20 ปขึ้นไป
สรุปผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ศึกษาทั้งหมด จํานวน 103 คน จําแนกตามขอมูล สวนบุ คคลในแตล ะ
รายการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 64.1 และเพศชาย จํานวน 37 คน คิดเปน
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รอยละ 35.9 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 70.9 ตําแหนงขาราชการครู /วิทย
ฐานะสวนใหญ คือ ครู จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 31.1 มีประสบการณในการทํางานสวนใหญ 11-20 ป
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 37.9
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
การศึกษาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต
อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายดานเรีย งลําดับจากมากไปหาน อย คือ ปจจั ยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูดานความสําเร็จในการทํางาน ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูดานลักษณะของ
งาน และปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูดานความกาวหนาในตําแหนงงาน เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน สามารถสรุปปจจัยยอยได ดังนี้
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการในการทํางาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม ดานความสําเร็จในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยมี ค า เฉลี่ ย (xˉ) เท า กั บ 4.26 เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ ส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ในระดั บ มาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหบุคลากรประชุมรวมกัน เพื่อความสําเร็จในการ
ทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และใหคําปรึกษาจากผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ
มีความตองการที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพื่อความสําเร็จในการทํางานอยูเสมอโดยมีคาเฉลี่ย (xˉ) เทากับ
4.50 4.49 และ 4.45 ตามลําดับ
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยในการปฏิบั ติงาน จําแนกตาม ดานลักษณะของงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (xˉ)
เทากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือผูบริหารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน
รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และไดปฏิบัติงานที่ตรงกับ
ความรู ความสามารถ โดยมีคาเฉลี่ย (xˉ) เทากับ 4.02 3.85 และ 3.81 ตามลําดับ
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม ดานความกาวหนาในตําแหนงงานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (xˉ) เทากับ 2.99 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผลงานที่ทานปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณา
จากผู บั งคับ บั ญ ชา ในการเลื่ อนตํ าแหน งและท านไดรับ ความยุ ติ ธรรม ในการพิ จารณาความดี ความชอบ
รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ พิจ ารณาเรื่องสํ าคัญ ตางๆขององคกร และไดรับการ
ส ง เสริ ม ให พั ฒ นาความรู เพื่ อ การก า วสู ตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น และท า นมี โอกาสได รั บ มอบหมายงานใหม ที่ มี
ความสําคัญตอองคกรโดยมีคาเฉลี่ย (xˉ) เทากับ 3.03 3.02 และ 3.00 ตามลําดับ
เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาใน
เขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี เพศต า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ ป จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับรายดาน พบวา
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มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย
พบว าผู ต อบแบบสอบถามที่ มี สถานภาพตางกั น มี ค วามคิ ดเห็ น ตอ ป จ จั ยในการปฏิ บั ติ ง านของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จในการทํางานไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยใน
การปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน สวนดาน
ความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน
(Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคู
ใดบางที่แตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ตําแหนงขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยตําแหนงขาราชการครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานมากกวาครูชํานาญการพิเศษ
พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็ น ตอป จจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ไมแตกตางกัน สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
จะนํ า ไปเปรี ย บเที ย บเชิ ง ซ อ น (Multiple Comparison) โดยวิ ธี ก ารทดสอบแบบ Least Significant
Different (LSD) เพื่ อ หาว า ค า เฉลี่ ย คู ใดบ า งที่ แ ตกต า งกั น เมื่ อ ทดสอบความแตกต า งเป น รายคู พบว า
ประสบการณการทํางาน11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณ
การทํางาน 20 ปขึ้นไป ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน
11-20 ป มี ป จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด า นความก า วหน า ในตํ า แหน ง งานมากกว า ข า ราชการครู ที่ มี
ประสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอน
มดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่
สําคัญตามวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้
การศึกษาถึงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตการศึ ก ษาประถมศึ ก ษา อุ บ ลราชธานี เขต 1 ตามความคิ ด เห็ น ของผู ต อบ
แบบสอบถามใน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จใน
การทํ างาน พบวา ในภาพรวมผู ตอบแบบสอบถามมีความเห็ น ตอระดับ ป จจัยจูงใจในการปฏิ บัติการของ
ขาราชการครู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจยั ในประเด็นที่นาสนใจได ดังนี้
1. ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงาน
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงาน
อยูในระดับมาก แตไดรับความสําคัญอยูในอันดับที่ 2 ของตัวแปรที่ศึกษา โดยใหความสําคัญในประเด็นเรื่อง
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ลักษณะของงาน ผูบ ริห ารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุ คลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน
รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบั ติงานอยางเหมาะสม และปฏิบัติงานที่ตรงกับ
ความรู ความสามารถ แสดงให เห็ น วา ข า ราชการครู สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1 สวนใหญไมไดใหความสําคัญ กับลักษณะของงานที่ปฏิบัติที่ตรงกับความรู ความสามารถ
แตจะใหความสําคัญกับ ผูบ ริหารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยาง
ชัดเจน เปนสําคัญ ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ลักษณะความรู ความสามารถของแตละบุคคล เมื่อไดเขาไปยังองคกร
ก็จะเรียนรูไปเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งตางจาก นโยบายการบริหาร ที่ผูบริหารของโรงเรียน ตอ งแจงนโยบายการ
บริหารโรงเรียนอยางชัดเจน ซึ่งมีความสําคัญมากกวา และเปนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ขาราชการครูสวน
ใหญใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันเอกนรินทร พงษโสภา (2551 : บทคัดยอ) ปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวาปจจัยกระตุนความสําเร็จในงานและชื่อเสียงขององคกร ดานลักษณะ
งานมีระดับ การจูงใจในการปฏิบั ติงานอยูในระดับ มาก และงานวิจั ยของ ทิพมาศ แกวซิม (2542 : 51-52)
พบวา แรงจูงใจในการทํางานของอาจารยโรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ มี แรงจูงใจดาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้
2. ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
ขาราชการครู สั งกั ด สํ านั กการศึ กษา อุบ ลราชธานี เขต 1 มี ป จจั ยจู งใจในดานความกา วหน าใน
ตํ าแหน งงานอยู ในระดั บ ปานกลาง แต ได รั บ ความสํ าคั ญ อยู ในอัน ดั บ สุ ด ท ายของตั ว แปรที่ ศึ ก ษา โดยให
ความสําคัญในประเด็นเรื่อง ผลงานที่ปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการเลื่อน
ตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้ง
เป นกรรมการ พิจารณาเรื่องสําคัญตางๆขององคกร และไดรับการสงเสริมให พัฒ นาความรู เพื่อการกาวสู
ตํ าแหน งที่ สู งขึ้ น และท านมี โอกาสได รั บ มอบหมายงานใหม ที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต อ องค ก ร ที่ ได ข อ สรุป เช น นี้
เนื่องจากลักษณะของการปฏิบั ติงานเปนงานราชการ ซึ่งเปนงานที่มั่นคง และมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรม
หรื อมี การสั ม มนาอยู ต ลอด เพื่ อการพั ฒ นา และได รั บ พิ จารณาจากผู บั งคับ บั ญ ชา อย างยุติ ธ รรม ในการ
พิจารณาความดีความชอบ ไปยังตําแหนงงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีความมั่นคง ไมมีการไลบุคลากรออก ถาไมกระทําผิด
กฎระเบียบของขาราชการ และสามารถปฏิบัติงานไดจนครบอายุ 60 ป ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน ทํา
ใหมีความมั่นคงในชีวิต และไมตองการอยากเปลี่ยนงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มังกร องอาจ (2547 :
บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สายปฏิบัติการสอน โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อุบลราชธานี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก และสอ
คลองกับงานวิจัยของ นรินทร วงศรัตน ,พงษภัทร เหล็กงาม และ อลงกต เกิดพันธ (2550 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอดําเนิน
สะดวก ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก แตจะแตกตางจาก งานวิจัยของ สุจินต พูลปน (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด มูลนิธิ สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยู
ในระดับปานกลางเชนกัน
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3. ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน
ขาราชการครูในเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จในการทํางาน
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป น รายขอ เรีย งลําดับ จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ คือ ตองการให
บุคลากรประชุมรวมกัน เพื่อความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และให
คํ าปรึ ก ษาจากผู บ ริ ห าร ในระหวางปฏิ บั ติ งาน และ มี ค วามต อ งการที่ จ ะเรีย นรู และพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ
ความสําเร็จในการทํางานอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทภัค อนันต (2550 : บทคัดยอ) การศึกษา
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาครู
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม อยูในระดับมาก และงานวิจัยของ วิสุทธิ เผาเหมืองทอง (2554 : บทคัดยอ) ปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑและวัสดุกอสราง จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจทุก
ปจจัยมีความสําคัญตอพนักงานของบริษัทในระดับมาก โดยเฉพาะปจจัยยอยเรื่องความสําเร็จของงานในหนาที่
มีความสําคัญ ตอการจู งใจในระดับมากที่สุ ด และยังสอดคลองกับ สุ จินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) ครู
โรงเรีย นเอกชนอาชีว ศึ ก ษา เขตการศึ ก ษา 9 ให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย จูงใจในการปฏิ บั ติ งานดา น
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ดังนี้ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงาน ควรใหครู
มีอิสระในการทํางานเพื่อสรางสรรคผลงาน ดานเงินเดือน ควรปรับเงินเดือนโดยคํานึงถึงคาครองชีพในยุคนั้นๆ
เปรี ย บเที ย บป จ จั ย ที่ ส งผลต อ ป จ จั ย จู งใจของข าราชการครู สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1. กับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ สถานภาพ ตําแหนงขาราชการ/วิทยฐานะ
และประสบการณการทํางาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ปจจัยในการปฏิบัติงานของข าราชการครูจําแนกตาม เพศ ขาราชการครูที่มีเพศ แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ไดขอสรุปเชนนี้
อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานของขาราชการครูนั้น ไดรวมมือกันปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ไมวาขาราชการครู
นั้นจะเปนเพศชาย หรือหญิงก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลที่มีตอระดับความสําคัญของปจจั ยจูงใจในการทํางานที่จําแนกตาม
เพศ ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา เกิดศิริ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา พนักงาน
ธนาคารที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
สําหรับ รายดาน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ ที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย
2. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม สถานภาพ ผลการวิเคราะห ขอมูล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนง
งาน และดานความสํ าเร็ จ ในการทํ างานไมแตกตางกัน ที่ ไดขอ สรุป เชน นี้ อาจเป น เพราะ สถานภาพของ
ขาราชการครู ไมวาจะโสด สมรส หย าราง หรือหมาย มีความคิดเห็ นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคล องกับงานวิจัยของ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ)
การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 และเปรียบเทียบ
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ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 จําแนกตามประสบการณใน
การทํางาน คุณวุฒิและสถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ วัชระ บุญปลอด
(2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดพะเยา พบวาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา อายุและสถานภาพ
การสมรสที่แตกตางกันมีแรงจูงในในการทํางานที่ไมแตกตางกัน
3. ป จจั ย ในการปฏิบั ติงานของขาราชการครูจํ าแนกตาม ตํา แหน งขาราชการ/วิท ยฐานะ ผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ป จ จั ย ในการปฏิ บั ติ งานของข า ราชการครู แตกต า งกั น ในด า นความสํ าเร็ จ ในการทํ า งาน โดยตํ าแหน ง
ขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มีปจจัยจูงใจในการปฏิบั ติงาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครู
ชํานาญการ ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา การศึกษาสงผลใหผูศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น เปดโลกทัศนใหกับ
ตนเอง มีมุมมองที่กวาง จึงทําใหผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงมีวิจารณญาณในการทํางาน สามารถใชทักษะที่
ศึกษามาปรับใชในการทํางานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จํานงค บุญสถิต (2550 : บทคัดยอ) การศึกษา
เรื่อง "ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอูทหารเรือธนบุรี" ไดผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยคุณลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และสายงาน ที่แตกตางกัน มีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจใน
การปฏิบั ติงาน แตกตางกันอย างมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติ โดยบุ ค ลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความ
คาดหวังต อ ป จ จั ย จู งใจในการปฏิ บั ติ งานด านสภาพแวดล อ มในการทํ างานและลั ก ษณะงานแตกต า งกั น
บุคลากรที่มีระดับตําแหนงแตกตางกันมีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในงาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน นโยบายและการบริหารงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ และสภาพแวดลอมใน
การทํางานแตกตางกัน และบุคลากรที่มีสายงานแตกตางกันมีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทภัค อนันต(2550 : บทคัดยอ)
การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติง านของครูโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยจู งใจในการปฏิบั ติงานของครูโรงเรีย นดํารงราษฎรส งเคราะห จังหวัดเชียงราย จําแนก
ประเภทของครู ตามตําแหนง กลุมสาระการเรียนรู และอัตราเงินเดือน พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในกลุมสาระการ
เรียนรูที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานสภาพการทํางาน ดาน
สถานะของอาชีพ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานที่แตกตางกัน ซึ่ง
จะ แตกตางจากงานวิจัยของ สุริยา จันทรสงค (2549: บทคัดยอ) การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหาร และครูผูสอน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและขนาด
ของโรงเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
4. ป จ จั ย ในการปฏิ บั ติ งานของข าราชการครู จํ า แนกตามประสบการณ ก ารทํ า งาน พบวาผู ต อบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ ในการทํางาน แตกตางกัน มีความคิดเห็ นตอป จจัยจูงใจในการปฏิบั ติงาน
แตกตางกันในดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ประสบการณการทํางาน11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็น
วา ขาราชการครูที่มีประสบการณ ในการทํางานตางกัน ยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วนิดา เกิดศิริ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน อายุ และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
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ของ ปณิ ตา ผิ ผ ว นนอก (2549 :บทคัดย อ) ไดศึ กษาวิจั ย เรื่อ ง ป จ จั ย จูงใจในการทํางานของพนั กงานสาย
ปฏิ บั ติการ สั งกัดสํ านั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม พบวา ลั กษณะส ว นบุ คคลที่ มีตอระดั บ
ความสําคัญของป จจัย จูงใจในการทํางานที่จําแนกตาม ประสบการณ ในการทํางาน ไมแตกตางกัน พบว า
ปญหาในดานการขาดประสบการณในการทํางานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานสวนใหญมีอายุนอย เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลวเริ่มทํางานทันที ทําใหขาดประสบการณในการทํางาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษา ป จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาในเขต
ประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
1. ดานลักษณะของงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ผูบริหารโรงเรียนไดแจง
นโยบายการบริห ารโรงเรียนแกบุ คลากรในโรงเรี ย นอย างชัด เจน รองลงมาคือ มีโอกาสใช ความคิ ด ริเริ่ม
สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และไดปฏิบัติงานที่ตรงกับ ความรู ความสามารถ แสดงใหเห็นวา
ผู บ ริห ารของโรงเรี ย นมี บ ทบาทสํ าคั ญ มาก ในการมอบหมายงาน แจงนโยบายให กั บ ขาราชการครูอย าง
เหมาะสม รวมทั้งควรเปดโอกาสใหขาราชการครู ใชความคิดริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบ ริห ารโรงเรี ยน สามารถตัดสินใจสั่งการอยางมีห ลักการ และเหตุผล ดังนั้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียน ตองมีความสามารถใน
การตัดสิ น ใจสั่ งการอย างมีห ลั กการ และมีเหตุผล ให สอดคล องกับ การทํางาน มีผ ลอยางยิ่งในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ผลงานที่
ปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการเลื่อนตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ใน
การพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ พิจารณาเรื่องสําคัญตางๆ
ขององคกร และไดรับการส งเสริมให พั ฒ นาความรู เพื่ อการกาวสูตําแหนงที่ สู งขึ้น และท านมีโอกาสไดรับ
มอบหมายงานใหมที่ มีค วามสํ าคัญ ตอองคกร ตามลํ าดับ และขอที่ มีคาเฉลี่ ยของคุณ ภาพต่ําสุ ด คือ ไดรับ
มอบหมายงานเพิ่มขึ้น เพราะผูบริหารใหความไววางใจ จะเห็นวา การไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการ
เลื่อนตําแหนงและไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อความมั่นคงและความก าวหนาใน
งานที่ป ฏิบั ติอยู มีความสํ าคัญมาก เนื่ องจากการทํางาน บุ คลากรยอมตองการความกาวหนา ดังนั้นการให
โอกาสทุกคนเทาเทียมกันของผูบังคับบัญชา ในการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนตําแหนง เพื่อเปน
การเพิ่ มศักยภาพในการทํ างาน จะส งผลให ไมเกิดขอครหาในการทํ างาน ทําให คุณ ภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้ ง
ผูบั งคับ บัญชาควรลงมือปฏิบั ติงานรวมกับ ผูใตบั งคับ บัญ ชาดวย ควรออกคําสั่ งเพียงอยางเดียว และมีการ
ติดตามงานหลังปฏิบัติเสร็จ รวมถึงรวมกันแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุขัดของในการปฏิบัติงาน
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ดานความสําเร็จในการทํางาน
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหบุคลากรประชุม
รวมกัน เพื่ อความสํ าเร็จในการทํ างาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และให คําปรึกษาจาก
ผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการที่จะเรียนรู และพัฒ นาตนเอง เพื่อความสําเร็จในการ
ทํางานอยูเสมอ ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยของคุณภาพต่ําสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนใหคําชมเชย เมื่อทาน
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ทํางานไดรับความสําเร็จเปนอยางดี จะเห็นไดวา การใหความสําคัญแกบุคลากรใหบุคลากรประชุมรวมกัน เพื่อ
ความสํ าเร็จในการทํางาน ในการแสดงความคิดเห็ น การพัฒ นาตนเอง สงผลตอการพัฒ นาการทํางานใน
หนวยงานเปนอยางมาก การเปดรับรูปแบบใหมๆ แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลงานที่ทําไปแลว นํามาพัฒนาใหดี
ขึ้น จะสงผลตอคุณภาพงานและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
เขต 1
1. ผูบริหารมอบหมายงานตามหนาที่ และนิเทศติดตามผล เพื่อมอบความดีความชอบและ
สนับสนุนเพิ่มวิทยฐานะ
2. ควรมอบหมายงาน ตองคํานึงถึงความรูความสามารถของขาราชการครูเปนสําคัญ และ
ตัดสินใจสั่งการอยางมีหลักการ ยุติธรรม และเหตุผล
3. ดานสวัส ดิการตางๆ ของขาราชการครู ควรมีการเอาใจใส เป นพิ เศษ โดยเฉพาะ วัส ดุ
ครุภัณฑสํานักงาน และเครื่องอํานวยความสะดวกอื่นๆ
4. ควรสงเสริมให ขาราชการครู ไดพัฒนาความรู เพื่อความกาวหนาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
5. ผูบริหารโรงเรียนควรใหคําชมเชย เมื่อขาราชการครู ทํางานไดรับความสําเร็จเปนอยางดี
6. ควรใหความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ ตอขาราชการครูอยางเทาเทียม
กัน
7. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ ตามวัตถุประสงคที่ผูบริหารสั่ง ควรออกเกียรติ
บัตรใหครูและมอบในวันสําคัญ เพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจ
8. เกลี่ยครูในโรงเรียนที่เกินใหกับโรงเรียนที่ไมพอ
9. จัดทําโครงสรางการบริหารงาน เพื่อแบงหนาที่ครู เพื่อบริหารงานในโรงเรียนเปน 4 ดาน
ดานวิชาการ บริหารงานทั่วไป การเงินงบประมาณ บุคคล เปนตน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ผลที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการครู ระดั บ
ประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา อุบลราชธานี เขต 1มี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ แตควรศึกษาจากกลุมประชากรอื่นๆ เชน
ขาราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา เปนตน
2. ควรมีการศึกษาถึงตัวชี้วัด ที่เปนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในแตละดานที่เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพของประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารยมาลินี ศรีไมตรี อาจารยที่ปรึกษา อาจารยอดุลยเดช ตันแกว ที่กรุณาใหคําแนะนํา
ชวยเหลือตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ สนับสนุนและใหกําลังใจดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง
จนกระทั่งการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใจในความกรุณา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 10 ทาน ที่ชวยกรุณาตรวจสอบแกไข และใหขอเสนอแนะตางๆ
เกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย จนไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ ขอขอบพระคุณขาราชการครูในเขตอําเภอดอนมดแดง ทั้ง
17 โรงเรี ย น ที่ เป น กลุ ม ตั ว อย าง ที่ ให ค วามอนุ เคราะห ต อบแบบสอบถามเป น อย า งดี ซึ่ งข อ มู ล ที่ ได เป น
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ประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัย ผูวิจัยขอมอบคุณคาและประโยชนอันพึงมี จากการคนควาอิสระฉบับนี้ เพื่อบูชา
คุณบิดา มารดา และครู อาจารย ที่ไดอบรบสั่งสอน ชี้แนะแนวทางแกผูวิจัยตลอดมา จนสําเร็จไดดวยดี
เอกสารอางอิง
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รูปแบบการเขียนบทความเพื่อลงพิมพ
ในวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดเตรียมบทความใหอยูในรูปแบบของบทความวิจัย (Research Article) ซึ่งมีองคประกอบ คือ
1. ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย
1.1. ชื่อบทความ (Title) บทความภาษาอังกฤษและภาษาไทยใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 ตัวหนา จัดกึ่งกลางหนากระดาษ พิมพชื่อภาษาไทยกอนชื่อภาษาอังกฤษ
1.2. ชื่อผูเขียน (Authors) ใหอยูถัดจากชื่อเรื่อง จัดชิดขวา ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ตัวหนา ระบุ ผู เขีย นทุ กคนเฉพาะชื่อ นามสกุล ใชตัวเลขอารบิ กตัวเล็ กกํากับ เหนื อตัว อักษรสุ ดท ายของ
นามสกุลทุกคน เรียงลําดับตัวเลข หนาชื่อผูเขียนคนสุดทายใหระบุคําวา “และ”
1.3. ตําแหนงและที่อยูของผูเขียน ระบุไวที่เชิงอรรถ (Footnote) จัดชิดซาย ระบุขอมูลผูเขียนทุกคน
ตัวอยาง
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี abc@yahoo.com
2 รองศาสตราจารย สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี xyz@yahoo.com
1.4. บทคั ด ย อ (Abstract) ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ความยาวไม ค วรเกิ น อย างละ 10-15
บรรทัด หรือ 150-200 คํา ไมควรเกิน 2 ยอหนา และไมมีหัวขอยอย ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 ตัวปกติ
1.5. คําสําคัญ (Keywords) คําสําคัญไมควรเกิน 5 คํา ไมตองมีคําวา “และ (and)” หนาคําสุดทาย
คําสํ าคั ญ ภาษาไทยไม ต อ งมี เครื่อ งหมายใดๆ คั่ น ระหวางคํา เขีย นคําสํ าคั ญ ภาษาไทยต อ จากบทคั ด ย อ
ภาษาไทย สวนคําสําคัญภาษาอังกฤษใหใชเครื่องหมายจุลภาค (Comma) คั่นระหวางคํา และเขียนคําสําคัญ
ภาษาอังกฤษตอจากบทคัดยอภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ ตัวอยาง
คําสําคัญ : การจัดการ แผนพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม
Keywords : Management, Community plan, Social Development
2. เนื้อเรื่อง ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวปกติ ประกอบดวย
2.1. บทนํา (Introduction) ครอบคลุมความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ บทนําควรเขียนรูปแบบเรียงความใหรวมเปนเนื้อเดียวกัน
2.2. วัตถุประสงค (Research Objectives) คือ ขอความที่ผูวิจัยกําหนดวาตองการคนหาขอเท็จจริง
ใดบาง
2.3. ขอบเขตการวิจัย (Research Scopes) คือ การกําหนดขอบเขตของประชากร ขอบเขตของตัว
แปร และขอบเขตของชวงเวลาอยางชัดเจน
2.4. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) คือ การสรุปกรอบความคิดในการวิจัย
ทางทฤษฎีที่เปนของตนเองอยางชัดเจน
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2.5. ขอสมมติฐานการวิจัย (ถามี) (Research Hypothesis) คือ ขอความที่กําหนดขึ้นตามความคิด
ที่คาดหวังวาผลการวิจัยจะเปนไปในลักษณะใด
2.6. วิธีดําเนินการวิจัย (Research Method) ประกอบดวยประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
2.7. ผลการวิจัย (Research Results) คือ ขอมูลที่ตอบตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
2.8. สรุปการวิจัย (Research Conclusions) ประกอบดวย สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
2.9. กิตติกรรมประกาศ (ถามี) (Acknowledgement) ระบุแหลงทุน หรือผูมีสวนสนับสนุนในการทํา
วิจัยใหประสบความสําเร็จ
2.10. ภาพประกอบ (ถามี) ใหระบุชื่อรูปภาพหลังแสดงรูปภาพ จัดกึ่งกลางหนากระดาษ ดังตัวอยาง

ภาพที่ 1 พฤติกรรมผูบริโภค
2.11. ตาราง (ถ า มี ) ให ร ะบุ ชื่ อ ตารางก อ นแสดงตารางข อ มู ล จั ด ชิ ด ซ าย และในการพิ ม พ ต าราง
กําหนดใหมีมีเสนตารางในแนวนอนและแนวตั้งภายในตาราง ไมมีเสนตารางในแนวตั้งขอบดานซายและขวา
ของตาราง ดังตัวอยาง
ตารางที่ 1 พื้นที่อนุรักษและอุทยานแหงชาติ
ประเทศ
ไทย

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ลาว

สาละวัน

กัมพูชา

พระวิหาร

พื้นที่อนุรักษ
อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร
เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก
ปาสงวนแหงชาติพูเชียงทอง
ปาสงวนแหงชาติเซซับ
ปาสงวนพระวิหาร

2.12. เอกสารอ างอิ ง (References) ให ใช ต ามแบบที่ กํ าหนดสํ าหรับ วารสารบริ ห ารธุ รกิจ และการ
จัดการ คือ
2.12.1. การอางอิงในเนื้อเรื่อง ใชรูปแบบโดยใหวงเล็บชื่อผูแตง (สําหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล
(สําหรับชาวตางประเทศ) หรือชื่อนิติบุคคลที่เปนผูจัดทําเอกสาร และปพิมพของเอกสารที่อางอิงนําหนาหรือ
ตอทายขอความที่อางดังตัวอยาง
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ตัวอยาง
เจตนา นาควัชระ และ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2535: 153) กลาววา.............
หรือ............. (เจตนา นาควัชระ และ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2535: 153)
Miller (1993: 299-301) กลาววา................ หรือ............. (Miller, 1993: 299-301)
จากรายงานของ WHO (1999: 24-26) …..หรือ ............ (WHO, 1999: 24-26)
2.12.2. การอางอิงทายเรื่อง ใชรูปแบบของ APA ดังตัวอยาง
2.12.2.1. อางหนังสือ
ตัวอยาง
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. (2535). สมเด็จครูแหงปวงชน. กรุงเทพฯ: ฝายพัฒนา
สื่อและนวัตกรรม กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
มานพ วราภักดิ์. (2536). หลักภาษาโคบอล. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิตติกา ทางชั้น. (2550). กลยุทธการตลาดทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในเชิง
บูรณาการ. วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

2.12.2.2. อางบทความในวารสาร
ตัวอยาง

วราวุธ ผลานันต, และคนอื่นๆ. “การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องการทอผาไหม
กาบบัว”, สารมนุษยศาสตร. 4, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551) : 1-13.
2.12.2.3. อางสารสนเทศออนไลน

ตัวอยาง

การสื่อสารแหงประเทศไทย. (2543). เศรษฐกิจพอเพียง. (ออนไลน). สืบคนเมื่อ 23
กรกฎาคม 2557. จาก http://www.mcot.or.th/king/king_news16.html

3. ภาษา สามารถเลือกใชบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
4. การสงตนฉบับ การตรวจสอบเบื้องตนและการแกไข
4.1. สงตน ฉบั บ ที่ 1 ชุด พรอมแผน บัน ทึกขอมูล (Diskette หรือ CD) หรือ สงทาง e – mail ไปยัง
ผูชวยกองบรรณาธิการวารสารการจัดการและการพัฒนา
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อาจารยวกิ านดา เกษตรเอี่ยม
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนแจงสนิท อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท 045-352 000 ตอ 1303
โทรสาร 045-355 250
โทรศัพท 081-431-5855 E – mail nam35@hotmail.com
โดยมีหนังสือนําสงพรอมตนฉบับและที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล ของผูสงที่สามารถติดตอกลับได
4.2. เมื่อบรรณาธิการไดรับตนฉบับแลว จะนํามาพิจารณาแลวแจงตอบกลับใหผูนิพนธทราบผลวาจะตอง
แกไขเบื้องตนหรือไม ถาไมตองแกไขเบื้องตนจะนําสงตอใหผูทรงคุณวุฒิอาน
4.3. บทความที่ไดรับการพิจารณาตีพมิ พจะไดรับการตรวจสอบทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่บทความเกี่ยวของ เมื่อไดรับ คําแนะนํ าจากผูทรงคุณ วุฒิ แลว กองบรรณาธิการจะส ง
ขอคิดเห็น พรอมทั้งตนฉบับและแผนบันทึกขอมูลใหผูนิพนธปรับปรุงแกไขและสงกลับมาใหม
4.4. เมื่อบทความของผูนิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารเรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะจัดสงวารสาร
ใหผูนิพนธ จํานวน 2 เลม

