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บทคัดยอ 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปา ของลูกคาที่ซื้อไม
สักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ และทําการ
กําหนดขนาดจํานวน 2 กลุม กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่ซื้อไมสักไปใชเอง และกลุมลูกคานําไปใชทาง
อุตสาหกรรม จํานวนกลุมละ 65 รายเทากัน เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยใชสถิติพรรณนา เพื่อหาคาความ
ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตาม 
ดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวาสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญในภาพรวมระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มี
ความสําคัญอันดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด  

ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณพบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายมีผลตอการเลือกซื้อไม
สักมากที่สุดรองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคาตามลําดับ สรุปไดวาทุก
ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย 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 
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2 รองศาสตราจารย  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง   
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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
ตกแตงท่ีพักอาศัย เพราะมีความสวยงามทั้งดานลวดลายและสีสัน อีกท้ังไมสักเปนไมที่มีถิ่นกําเนิดโดย
ธรรมชาติในประเทศไทย เนื่องจากมีสภาพแวดลอมทางภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ถึงแมปจจุบันจะ
มีวัสดุทดแทนไมมากมายหลายชนิดในตลาดใหผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกซื้อก็ตาม แตไมสักก็ยังไดรับความนิยม
ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งปจจุบันการปลูกสรางสวนปาไมสักในประเทศไทยมีทั้งดําเนินการปลูกโดยรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเปนจํานวนมาก แตที่ดําเนินการผลิตไมสักทอนออกจําหนายสูตลาดรายใหญที่สุดใน
ประเทศไทยคือ สวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในปจจุบันสวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ในเขตทองท่ีจังหวัดลําปางที่มีการ
ผลิตไมสักทอนออกจําหนายสูตลาด มีจํานวนทั้งสิ้น 6 สวนปา ไดแก สวนปาแมมายสวนปาแมทรายคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง สวนปาแมเมาะ, สวนปาแมจาง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง สวนปาทุงเกวียน อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง สวนปาเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง นอกจากในเขตจังหวัดลําปางแลว องคการ
อุตสาหกรรมปาไม ยังมีสวนปาไมสักที่สามารถผลิตไมสักทอนออกจําหนาย กระจายอยูในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ตางๆ อาทิเชน เชียงใหม ลําพูน แพร ตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก นครสวรรค และกาญจนบุรี เปนตน รวมพ้ืนที่
สวนปาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไมทั้งประเทศ กวา 620,000 ไร สวนปาแมมายเปนสวนปาที่ปลูก
สรางโดยงบประมาณขององคการอุตสาหกรรมปาไม เร่ิมดําเนินการตัดสางขยายระยะไมสักตามหลักวิชาการ
ปาไมและการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน เริ่มนําไมสักทอนสวนปาท่ีผลิตไดออกจําหนาย ตั้งแตป พ.ศ. 2538 
สามารถผลิตไมสักทอนไดปละประมาณ 3,000-5,000 ลูกบาศกเมตร  ภารกิจหลักของสวนปาแมมาย 
ประกอบดวยงานดานการปลูกและบํารุงสวนปาดานการทําไมสักสวนปา ดานการจําหนายไมสักสวนปา และ
งานดานการจัดระบบการจัดการสวนปาอยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล สวนปาแมมายจําหนายไมสักตาม
หลักเกณฑการทําไมและจําหนายไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยเนนวิธีการประมูลจําหนายแบบตลาด
กลางคาไมที่สวนปาเดือนละประมาณ 2 ครั้งเพ่ือจําหนายใหลูกคารายยอย คือ ราษฎรในทองถ่ินจัดสงให
หนวยงานขององคการอุตสาหกรรมปาไมเองเพ่ือนําไปแปรรูปเพ่ิมมูลคาสินคาออกจําหนายในตลาด สวนปาแม
มายมีการดําเนินการในลักษณะธุรกิจ  ดําเนินงานเปนศูนยกําไร จึงมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการจัดการดาน
เศรษฐกิจ การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงานระยะยาวโดยอาศัยความชํานาญ
ประสบการณและขอมูลทางวิชาการ 

ดังนั้น จากการศึกษาพบวาปญหาคุณภาพไมไมเปนไปตามความคาดหวังของลูกคา ราคาไมเม่ือ
เปรียบเทียบกับเอกชนแลวแพงกวา ไมมีการสงเสริมการขายและชองทางการจัดจําหนายไมหลากหลาย ซึ่ง
จําหนายเฉพาะท่ีสวนปาเทานั้นสงผลใหการดําเนินงานของสวนปาแมมายไมเปนไปตามเปาหมาย จึงเปนที่มา
ของการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง   
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. ศึกษาระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดของสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง 
2. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ประโยชนเชิงวิชาการ เพ่ือนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการปรับปรุงการจัดจําหนายไมสักทอนของ
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2.  ประโยชนเชิงพาณิชย เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินกลยุทธในการวางแผนการตลาดของสวนปา
แมมาย ใหตรงตามความตองการของลูกคาตอไป 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง เรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
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สวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546 : 52 - 55) ดังนี้ 
 สวนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกัน
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ี 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑหรือส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมไดเชนบรรจุภัณฑสี
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ราคาคุณภาพตราสินคาบริการและช่ือเสียงของผูขายผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคาบริการสถานท่ีบุคคลหรือ
ความคิดผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคาบริการสถานท่ี
องคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทํา
ใหผลิตภัณฑสามารถขายได 
 2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือ
หมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) 
ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา ของผลิตภัณฑนั้นถาคุณคา
สูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 
 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึงโครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช
เพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการการไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย
คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัวสินคาประกอบดวยการขนสงการคลังสินคาและการ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตราสินคา
หรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคลโดยใชเพ่ือจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการความทรงจํา 
(Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเปนการ
ติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจ
ใชพนักงานขาย (Personal selling) ทําการขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-personal selling) 
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการองคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งตองใชหลักการ
เลือกใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication: IMC) 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรจุจุดมุงหมายรวมกันได 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดานสวนประสมการตลาดของ Philip Kotler 
and  Kevin Keller (2011: 161)  สรุปตัวแปรที่เก่ียวของไดดังนี้ 
 
 

                          ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
   

 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 

3.การจดัจําหนา่ย 
H4 

H3 

H1 
H2 

1.ด้านผลติภณัฑ์ 

2.ด้านราคา  

4.การสง่เสริมการตลาด 

การตดัสนิใจเลอืกซื �อ 
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สมมติฐานในการศึกษา 
H1 : ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
H2 : ดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
H3 : ดานการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
H4 : ดานสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาท่ีซื้อไมสัก เพื่อไปใชสอยเอง หรือผูบริโภคคน

สุดทาย และลูกคาที่ซื้อไมสัก เพ่ือไปดําเนินธุรกิจตอ หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ขนาดประชากร 187 ราย 
(เอกสารการนําเคลื่อนที่ไมสักท่ีทําออกจากสวนปาแมมายป,  2556) และคํานวณกลุมตัวอยางตามตารางทาโร 
ยามาเน (Yamane,  1973) กําหนดความคลาดเคล่ือนในกลุมตัวอยางเทากับ 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 คือ (1) ดานผลิตภัณฑ (2) ดานราคา (3) ดาน
การจัดชองทางการจําหนาย และ (4) ดานการสงเสริมการตลาด เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 
ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก  (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย, 2552 : หนา 5)  

ตอนท่ี 3 ปญหา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเปนคําถามแบบปลายเปด 
การวิเคราะหขอมูลจําแนกออกเปนสองสวนคือ สถิติพรรณนา เพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติอนุมาน วิเคราะหดวยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter 
 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาลูกคาทั้งสองประเภทท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือไมสวนปาแมมายในสัดสวนท่ีเทากัน พบวาเพศ

ชายซ้ือไมมากกวาเพศหญิง อายุสูงสุด 69 ป อายุต่ําสุด 30 ป ลูกคาสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว รองลงมา
อาชีพบริการ รับจาง และอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ เปนลําดับสุดทาย รายไดตอเดือนสวนใหญมากกวา 
30,000 บาทข้ึนไป รองลงมา รายไดระหวาง 10,000-30,000 บาทตามลําดับ 

ความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด มีความสําคัญโดยรวม ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.2546) เมื่อจําแนกตามสวนประสมทางการตลาดแตละปจจัย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสําคัญใน
ระดับปานกลางถึงมาก  (คาเฉลี่ย2.4179) สวนดานการจัดจําหนายมีความสําคัญในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.3144) ดานราคามีความสําคัญในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.2308) และดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสําคัญในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.0554) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 1 การทดสอบสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter 

ตัวแปรอิสระ 
การตัดสินใจในการเลือกซื้อ 

คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย 

คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

t P-value VIF 

คาคงที่ -0.573 0.099 -5.777 0.000  
ดานผลิตภัณฑ 0.265 0.055 4.856 0.000 2.178 
ดานราคา 0.202 0.065 3.117 0.002 2.922 
ดานการจัดจําหนาย 0.539 0.08 6.729 0.000 4.643 
ดานการสงเสริมการตลาด 0.235 0.58 4.054 0.000 2.696 
R2=0.880, F=229.886, Adj R2=0.880, P-value=0.000 

มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมากท่ีสุดเทากับ 0.539 

รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.265 ดานการสงเสริมการตลาดมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.235 และดานราคามีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.202 ตามลําดับ สรุปไดวา
ทุกปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (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 ผูตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุมโดยรวม ใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดในระดับปานกลางถึงมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง เรียง
ตามลําดับ คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ เรียงตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  

แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่เห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซ้ือไมสักสวนปา 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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ตารางที่ 1 การทดสอบสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter 

ตัวแปรอิสระ 
การตัดสินใจในการเลือกซื้อ 

คาสัมประสิทธิ์
ถดถอย 

คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

t P-value VIF 

คาคงที่ -0.573 0.099 -5.777 0.000  
ดานผลิตภัณฑ 0.265 0.055 4.856 0.000 2.178 
ดานราคา 0.202 0.065 3.117 0.002 2.922 
ดานการจัดจําหนาย 0.539 0.08 6.729 0.000 4.643 
ดานการสงเสริมการตลาด 0.235 0.58 4.054 0.000 2.696 
R2=0.880, F=229.886, Adj R2=0.880, P-value=0.000 

มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมากท่ีสุดเทากับ 0.539 

รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.265 ดานการสงเสริมการตลาดมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.235 และดานราคามีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.202 ตามลําดับ สรุปไดวา
ทุกปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือไมสักสวนปาแมมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (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) สรุปไดดังน้ี 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังสองกลุมโดยรวม ใหความสําคัญตอสวนประสมทาง
การตลาดในระดับปานกลางถึงมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และใหความสําคัญในระดับปานกลาง เรียง
ตามลําดับ คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ เรียงตามลําดับ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  

แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่เห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกซ้ือไมสักสวนปา โดยเรียงลําดับจากมีผลมากลงมา ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 
จําแนกตามกลุมลูกคาที่ซื้อไมสักไปใชสอยเอง 
ดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนปจจัยที่

 
 

สําคัญที่สุดตอการเลือกซื้อไมสักสวนปา  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประวุฒิ  จีนา (2556) ซึ่งพบวา 
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือไมมีคุณภาพดีไมมีตําหน ิ

ดานราคา 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด เทากัน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นแรกราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสม
กับคุณภาพไม สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสมกับคุณภาพไม และประเด็นที่สอง มี
หลายระดับราคาใหเลือกซื้อ ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) และท้ังสองประเด็น
ดังกลาว ไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหปจจัยยอยดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน เปนปจจัยดานราคาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจ
ซื้อของลูกคา 

ดานการจัดจําหนาย  
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซ้ือไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ

จัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด เทากัน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นหมอนไมกวางขวางสะดวก 
และประเด็นสถานที่จัดประมูลมีความสะดวกเพียงพอตอการบริการลูกคา ซึ่งท้ังสองประเด็น ไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การจัดกองไมตามชวงความโตชวงความยาวและมีคุณภาพใกลเคียงกัน และไมสอดคลองกับกับผล
การศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานทําเลที่ตั้ง
ของสวนปาแตละแหงเดินทางไปมาสะดวก  เปนปจจัยดานการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด  
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซ้ือไมสักสวนปาแมมายไปใชสอยเอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดไดแก ประเด็น สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสง
ตรงถึงลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน
ระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา  และสอดคลองกับ
กับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานมี
จดหมายหรือแผนพับสงตรงถึงลูกคา เปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคา 

จําแนกตามกลุมลูกคาที่ซื้อไมสักไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม 
ดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ

กบัปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ไดแก เปนไมที่ถูกตองตามกฎหมาย สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดาน เปนไมที่
ถูกตองตามกฎหมาย เปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุดตอการเลือกซ้ือไมสักสวนปา  แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือไมมีคุณภาพดีไมมีตําหนิ 

ดานราคา 
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จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก  มีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสมกับคุณภาพไม  และไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพง
กันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 
เปนปจจัยดานราคาที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา  

ดานการจัดจําหนาย  
พบวา ลูกคากลุมซ้ือไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

การจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ประเด็นหมอนไมกวางขวางสะดวก ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การจัดกองไมตามชวงความโตชวงความยาวและมีคุณภาพใกลเคียงกัน และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานทําเลท่ีตั้งของสวนปา
แตละแหงเดินทางไปมาสะดวก  เปนปจจัยดานการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ

กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดไดแก ประเด็น สงจดหมายแจงขาวสาร
การจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผล
ตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัย
ยอยดานมีจดหมายหรือแผนพับสงตรงถึงลูกคา เปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคา 

ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) และผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่
สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยการจัด
จําหนาย และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยดานราคา 

ดานการสงเสริมการตลาดซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่สรุปวา
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานราคา และ
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
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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จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ
กับปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ไดแก  มีหลายระดับราคาใหเลือกซ้ือ ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ราคาไม อ.อ.ป. มีความเหมาะสมกับคุณภาพไม  และไมสอดคลองกับกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพง
กันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานการกําหนดราคามีความเปนมาตรฐาน 
เปนปจจัยดานราคาที่สําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา  

ดานการจัดจําหนาย  
พบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

การจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ประเด็นหมอนไมกวางขวางสะดวก ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การจัดกองไมตามชวงความโตชวงความยาวและมีคุณภาพใกลเคียงกัน และไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ซึ่งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัยยอยดานทําเลท่ีตั้งของสวนปา
แตละแหงเดินทางไปมาสะดวก  เปนปจจัยดานการจัดจําหนายที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อของลูกคา 

ดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวา ลูกคากลุมซื้อไมสักสวนปาแมมายไปใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรม ใหความสําคัญ

กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดไดแก ประเด็น สงจดหมายแจงขาวสาร
การจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่พบวาปจจัยยอยที่มีผล
ตอการตัดสินใจในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงจดหมายแจงขาวสารการจําหนายไมสงตรงถึงลูกคา 
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวชิาดา  แพงกันยา (2556) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหปจจัย
ยอยดานมีจดหมายหรือแผนพับสงตรงถึงลูกคา เปนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่สําคัญท่ีสุดในการ
ตัดสินใจซื้อของลูกคา 

ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter พบวาปจจัยดานการจัดจําหนายมีคา
สัมประสิทธิ์ถดถอยมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) และผล
การศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  

รองลงมาปจจัยดานผลิตภัณฑซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่
สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยการจัด
จําหนาย และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สอง คือ ปจจัยดานราคา 

ดานการสงเสริมการตลาดซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) ที่สรุปวา
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานราคา และ
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจอันดับที่สาม คือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย 

และดานราคา ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของสุวิชาดา  แพงกันยา (2556) และผลการศึกษาของ
ประวุฒิ  จีนา (2556) ที่สรุปวาใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจนอย
ที่สุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

การทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ขอ พบวาทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ไมสักสวนปาแมมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 
ขอแสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามใหคําแนะนํา 
 1. คัดแยกคุณภาพไม แบงเปนเกรด แยกจําหนายใหชัดเจน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคาในการเลือกซื้อ 
 2. เมื่อเทียบกับสวนปาเอกชนแลว ลูกคาอยากใหสวนปาแมมายลดราคาจําหนายไมสักลง และมีการ
ยืดระยะเวลาจายเงินที่นานขึ้น 
 3. ปรับปรุงขั้นตอนการจัดไมสักเพ่ือสงมอบใหลูกคาใหรวดเร็วขึ้น 
 4. อยากใหแจงขาวสารทางโทรศัพทถึงลูกคาใหมีความครอบคลุมเพราะจะไดทราบขอมูลการจําหนาย
ไมสักท่ีเปนปจจุบัน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. อาจศึกษาปจจัยภายในท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อไมสักสวนปาแมมาย อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง เพ่ิมเติม เพ่ือใหทราบขอมูลในเชิงลึกวา ระหวางปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ปจจัยใดมีผล
ตอการตัดสินใจมากกวากัน 

2. อาจศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ กับสวนปาอ่ืนท่ีมีปจจัยแวดลอมเหมือนหรือใกลเคียงกับสวนปาแมมาย 
เพ่ือพิจารณาความเหมือนหรือแตกตางกันเพ่ิมเติม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณตามเปาหมายไดเพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือคําแนะนําที่
เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาอยางยิ่ง จากผูมีพระคุณหลายทาน อาทิ  คณะอาจารยกลุมที่ปรึกษา 
ประกอบไปดวย รองศาสตราจารยจินตนา สุนทรธรรม รองศาสตราจารยอุเทน ปญโญ และ รองศาสตราจารย
รําพึง เวชยันตวุฒิ  ที่มอบคําแนะนํา ใหความรู ขอคิดตางๆ  มาตลอด จนเปนงานวิจัยฉบับสมบูรณขึ้นมา
ขอขอบคุณทานคณาจารยทุกทานในคณะบริหารธุรกิจที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูแกผูศึกษาวิจัย 
ขอขอบคุณบุคคลากร เจาหนาที่ในคณะบริหารธุรกิจที่อํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดในชวงเวลาศึกษาเลา
เรียน  ขอขอบคุณผูประกอบการอุตสาหกรรมไมและผูเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปน
อยางดี และไดใหขอมูลที่เปนประโยชนครบถวน ทําใหนําขอมูลไปวิเคราะหไดในทุกดานและการคนควาอิสระ
สําเร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณ พนักงานและเจาหนาที่ของงานสวนปาแมมายที่ใหใชสถานที่ เอ้ือเฟอขอมูลเบ้ืองตน
สําหรับใชในการวิจัย ขอบคุณประธานสหกรณบริการผลิตภัณฑไมน้ําชําและสหกรณบริการผลิตภัณฑไมดอน
มูล  ที่ประสานงานใหสมาชิกทราบเพ่ือใหผูวิจัยไดไดสัมภาษณและเก็บขอมูลดวยดียิ่ง  ขอขอบคุณผูตอบ
แบบสอบถามโดยเฉพาะลูกคาที่ซื้อไมสักที่สวนปาแมมาย เพ่ือนๆ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร
เทคลําปาง รุนที่ 1 ที่เปนกําลังใจที่ดีเสมอมา ขอบคุณผูมีพระคุณทุกทานที่ขาพเจายังมิไดกลาวถึง 
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ตัวแปรคั่นกลางและการทดสอบอิทธิพลทางออม 
Mediators and Tests of Indirect Effect 

 
มนตรี พิริยะกุล1 

 
บทคัดยอ 

ตัวแปรคั่นกลางคือตัวแปรท่ีทําหนาที่เชื่อมโยงเพ่ือถายทอดอิทธิพลของปจจัยสาเหตุที่อยูตนทางสูปจจัย
ผลลัพธที่อยูปลายทาง โดยการวิจัยตองเจาะจงมุงศึกษาวาตัวแปรท่ีสนใจเปนตัวแปรค่ันกลางหรือไม เหตุผลของ
การศึกษาเกิดจากความเคลือบแคลงวาเพราะเหตุใดอิทธิพลตามเสนทางจึงสูงมาก ตัวแปรค่ันกลางอาจมีเพียงตัว
เดียว หลายตัวแบบขนานกัน และหลายตัวแบบอนุกรม วิธีตรวจสอบอิทธิพลทางออมมีหลายวิธีแตวิธีที่งาย
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 

ในทางจิตวิทยาจะศึกษาเร่ืองการใหสิ่งเรา (stimulus; S) แกตัวกลาง (organism; O) เพ่ือตัวกลางจะ
ถายทอดอิทธิพลสูผลสนอง (response; R) เชน กําหนดคําจํานวนหนึ่งเปนสิ่งเรา (S) ใหผูรับการทดลอง (O) ผูรับ
การทดลองก็จะจําเอาไว และถายทอดออกมาวาจําไดกี่คํา สะกดอยางไร เราเรียกความสัมพันธนี้วา S-O-R ซึ่งใน
ระยะตอมาเรานําความสัมพันธ S-O-R ไปใชในลักษณะ mediation model โดยท่ี O ทําหนาที่สื่อกลางรับ
อิทธิพลจาก S แลวถายทอดไปสู R (Zhang and Wang, 2007) ซ่ึงสื่อกลางอาจเปนสิ่งใดก็ไดได เชน ทีมงาน 
ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน โรงงาน เปนตน 

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางไดกระทํามานานแลว และเรียกชื่อตางกันไป เชน mediation 
variable หรือ mediator (Baron & Kenny, 1968) หรือ indirect effect หรือ surrogate หรือ intermediate 
end point effect หรือ intervening variable (Mackinnon et al., 2012) กลไกการถายทอดอิทธิพลของ

                                                           
1 รองศาสตราจารย ดร. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง mpiriyakul@yahoo.com 
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สื่อกลางคือ สื่อกลางรับสารจากสิ่งเรา แลวดําเนินการบางประการตามบริบท แลวสงผลตอไปสูการตอบสนอง 
เชนในบริบทของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) ความต้ังใจที่จะแสดงพฤติกรรมทําหนาที่ถายทอด
อิทธิพลของทัศนคติ (attitude) อิทธิพลคนรอบขาง (subjective norm; SN) และการควบคุมพฤติกรรม 
(perceived behavioral control; PBC) สูการแสดงพฤติกรรม (behavior) เชน พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ ผูสูบ
บุหรี่ตองมีทัศนคติท่ีดีตอการเลิกบุหรี่ มีคนรอบขางที่เลิกบุหรี่ใหเห็น (SN) และมีความเชื่อวาตนเองม่ันคงพอจะ
เลิกบุหรี่ได (PBC) ปจจัยท้ัง 3 นี้จะสงผลสูความต้ังใจเลิกบุหรี่ และความตั้งใจจะเปนตัวกลางถายทอดอิทธิพลของ
ปจจัยทั้ง 3 นี้สูพฤติกรรมการเลิกบุหรี่อีกตอหนึ่งเราเรียกความต้ังใจวาเปนตัวแปรค่ันกลาง (mediator) หรือใน
การศึกษาวาชื่อเสียงองคการ (corporate reputation) และความเปนตราผลิตภัณฑคุณภาพสูง (brand 
superiority) ทําหนาที่เชื่อมโยงในลักษณะยับยั้ง (suppress) อิทธิพลของการวาราย (negative WOM) สูความ
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) 
และหัวหนาทีม (trust in team leader) วาสงผลสูผลปฏิบัติงานของทีม (team performance) หรือไม 
(Chou, et al., 2013) ดังภาพท่ี 2 หรือในการศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานพบวาสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน (work environment) จะผานอิทธิพลผานการรับรูการทํางาน (job perception) สูพฤติกรรมการ
ทํางาน (MacKinnon, et al., 2002) และในดานการตลาดตาม ACSI คุณคาที ่ลูกคาตองการ (perceived 
value) เป นป จจ ัยที ่ถ ายทอดการรับรู ค ุณภาพ (perceived quality) และความคาดหวัง (customer 
expectation) สูความพึงพอใจ (customer satisfaction) ของลูกคาหรือไม ดังภาพที่ 3  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 2 
(ที่มา: จาก Chou, Lin, Chang, & Chuang, 2013 : 6) 
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สื่อกลางคือ สื่อกลางรับสารจากสิ่งเรา แลวดําเนินการบางประการตามบริบท แลวสงผลตอไปสูการตอบสนอง 
เชนในบริบทของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 1991) ความต้ังใจที่จะแสดงพฤติกรรมทําหนาท่ีถายทอด
อิทธิพลของทัศนคติ (attitude) อิทธิพลคนรอบขาง (subjective norm; SN) และการควบคุมพฤติกรรม 
(perceived behavioral control; PBC) สูการแสดงพฤติกรรม (behavior) เชน พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ ผูสูบ
บุหรี่ตองมีทัศนคติท่ีดีตอการเลิกบุหรี่ มีคนรอบขางที่เลิกบุหรี่ใหเห็น (SN) และมีความเชื่อวาตนเองม่ันคงพอจะ
เลิกบุหรี่ได (PBC) ปจจัยทั้ง 3 นี้จะสงผลสูความต้ังใจเลิกบุหรี่ และความตั้งใจจะเปนตัวกลางถายทอดอิทธิพลของ
ปจจัยทั้ง 3 นี้สูพฤติกรรมการเลิกบุหรี่อีกตอหนึ่งเราเรียกความต้ังใจวาเปนตัวแปรค่ันกลาง (mediator) หรือใน
การศึกษาวาชื่อเสียงองคการ (corporate reputation) และความเปนตราผลิตภัณฑคุณภาพสูง (brand 
superiority) ทําหนาที่เชื่อมโยงในลักษณะยับยั้ง (suppress) อิทธิพลของการวาราย (negative WOM) สูความ
ตั้งใจยายตรา (switching intention) หรือไม (Boshoff, 2014) ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 1   
(ที่มา: จาก Boshoff, 2014) 
 

  หรือในการศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership style) ที่มี
ตอพลังรวมของคนในองคการ (collective efficacy) โดยมีความไววางใจในทีมท้ังสมาชิกดวยกัน (trust in team) 
และหัวหนาทีม (trust in team leader) วาสงผลสูผลปฏิบัติงานของทีม (team performance) หรือไม 
(Chou, et al., 2013) ดังภาพท่ี 2 หรือในการศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานพบวาส่ิงแวดลอมในการ
ทํางาน (work environment) จะผานอิทธิพลผานการรับรูการทํางาน (job perception) สูพฤติกรรมการ
ทํางาน (MacKinnon, et al., 2002) และในดานการตลาดตาม ACSI คุณคาที ่ลูกคาตองการ (perceived 
value) เป นป จจ ัยที ่ถ ายทอดการรับรู ค ุณภาพ (perceived quality) และความคาดหวัง (customer 
expectation) สูความพึงพอใจ (customer satisfaction) ของลูกคาหรือไม ดังภาพที่ 3  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 2 
(ที่มา: จาก Chou, Lin, Chang, & Chuang, 2013 : 6) 
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ภาพที่ 3 ตัวอยางกรอบแนวคิดการวิจัย 3  
(ที่มา: จาก Claes, Michael, Euge, Jaesung and Bryant, 1996) 
 
ความหมาย  

ตัวแปรคั่นกลาง (mediation theory) นิยามได 2 แนวความคิดคือตัวแปรค่ันกลางเปนตัวแปรท่ีแทรก
ระหวางตัวแปร X กับตัวแปร Y เพ่ือจะไดกอให เกิดเสนทาง X       Y ขึ้น คือ ถาไมมีตัวแปรค่ันกลาง
ความสัมพันธตามเสนทางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามก็ไมเกิดขึ้น หรือตัวแปรคั่นกลางคือตัวแปรที่
เขาแทรกในเสนทางระหวาง X       Y ที่มีอยูเดิมทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม คือ เมื่อมีตัวแปรค่ันกลางเขามาแทรกระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามอาจทําใหอิทธิพล
ทางตรงของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามลดลงหรือหายไป (Judd and Kenny, 1984; MacKinnon, 
Lockwood, Hoffman, West and Sheets  (2002) 

การกําหนดตัวแปรคั่นกลางจะตองกําหนดตามทฤษฎีหรืองานวิจัยที่ผานมาท่ีพบวาตัวแปรใดเปนตัวแปร
คั่นกลาง ซึ่งตองกําหนดไวแตแรก มิใชทดลองใหตัวแปรใดเปนตัวแปรคั่นกลาง ทั้งน้ีการเปนตัวแปรคั่นกลางเปนหนึ่ง
ในความสัมพันธระหวาง X กับ Y ดังนี้ คือเมื่อกําหนดให M เปนตัวแปรที่ 3 
 1. M อาจทําหนาที่เปนปจจัยสาเหตุรวม คือ           หรือ X       M       Y  
 
       2. M อาจเปนปจจัยสัมพันธรวมคือ                หรือ X         M         Y  
 

3. M อาจเปนปจจัยกํากับความสัมพันธ คือ ความสัมพันธ X กับ Y เปลี่ยนไปตามบทบาทของ M คือ 
เรียก M วาตัวแปรกํากับ (moderator) 

 4. M อาจเปนปจจัยท่ีถายทอดอิทธิพลของ X สู Y คือ                  หรือ X       M          Y เรียก M วา 
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. กรณีตัวแปรค่ันกลางตัวเดียว จากภาพเสนทางตอไปน้ีเดิมเรามีเสนทาง X      Y และมีตัวแปร M 
เขามาค่ันกลางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร ปรากฏเปนภาพเสนทางดังน้ี 
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 จะพบวามีสมการถดถอยที่ตองการวิเคราะห 3 สมการ คือ 
 1) สมการอิทธิพลทางตรงที่ X มีตอ Yเมื่อไมตองผาน M สัมประสิทธิ์ c คือ อิทธิพลรวม (total effect) 
ของ X ที่มีตอ Y คือ 

 Y  =    +  cX  + U …(1) 
 2) สมการแสดงอิทธิพลที่ X มีตอ M คือ 

   M  =    +  aX  + U1 ...(2) 
 3) สมการแสดงอิทธิพลท่ี X มีตอ Y เม่ือควบคุม M และ อิทธิพลที่ M มีตอ Y เมื่อควบคุม X สัมประสิทธิ์ c' 
คือ อิทธิพลทางตรงที่ X มีตอ Y เมื่อไดควบคุมอิทธิพลของ M เอาไวคือ 

   Y  =    + c'X  + bM  + U2 …(3) 
 การวิเคราะหอิทธิพลคั่นกลาง กระทําได 3 วิธี ดังนี้ (Judd et al., 2002) 
 1. Causal step approach (เสนอโดย Baron and Kenny ป 1986) 
 
 
 
  
จากภาพเรามีเกณฑการวิเคราะหดังนี้ 
     1) a, b และ c ตองมีนัยสําคัญ 
     2) c´ ตองมีคานอยกวา c ทั้งนี้ c มีคาลดลงเนื่องจากมี M เพ่ิมเขามาค่ันกลางระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม นักวิชาการหลายทานใหความเห็นวา c ไมจําเปนตองมีนัยสําคัญ (Preacher and Hayes, 2008 : 
880)  
 2. Difference in Coefficient 
 วิธีนี้จะวิเคราะหเปรียบเทียบอิทธิพลของ X ที่มีตอ Y (คือคา c) และอิทธิพลท่ี X มีตอ Y หลังจากเพ่ิม 
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 
 วิธีนี้คํานวณหาคาอิทธิพลทางออมท่ี 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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 จะพบวามีสมการถดถอยที่ตองการวิเคราะห 3 สมการ คือ 
 1) สมการอิทธิพลทางตรงที่ X มีตอ Yเมื่อไมตองผาน M สัมประสิทธิ์ c คือ อิทธิพลรวม (total effect) 
ของ X ที่มีตอ Y คือ 

 Y  =    +  cX  + U …(1) 
 2) สมการแสดงอิทธิพลท่ี X มีตอ M คือ 

   M  =    +  aX  + U1 ...(2) 
 3) สมการแสดงอิทธิพลท่ี X มีตอ Y เม่ือควบคุม M และ อิทธิพลที่ M มีตอ Y เมื่อควบคุม X สัมประสิทธิ์ c' 
คือ อิทธิพลทางตรงที่ X มีตอ Y เมื่อไดควบคุมอิทธิพลของ M เอาไวคือ 

   Y  =    + c'X  + bM  + U2 …(3) 
 การวิเคราะหอิทธิพลคั่นกลาง กระทําได 3 วิธี ดังนี้ (Judd et al., 2002) 
 1. Causal step approach (เสนอโดย Baron and Kenny ป 1986) 
 
 
 
  
จากภาพเรามีเกณฑการวิเคราะหดังนี้ 
     1) a, b และ c ตองมีนัยสําคัญ 
     2) c´ ตองมีคานอยกวา c ทั้งนี้ c มีคาลดลงเนื่องจากมี M เพ่ิมเขามาค่ันกลางระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม นักวิชาการหลายทานใหความเห็นวา c ไมจําเปนตองมีนัยสําคัญ (Preacher and Hayes, 2008 : 
880)  
 2. Difference in Coefficient 
 วิธีนี้จะวิเคราะหเปรียบเทียบอิทธิพลของ X ที่มีตอ Y (คือคา c) และอิทธิพลที่ X มีตอ Y หลังจากเพ่ิม 
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 
   

   
 
 
 การวิเคราะหภาพเสนทางเราจะตองวิเคราะหอิทธิพลทางออมเปน 2 ลักษณะ คือวิเคราะหวา M เขามา
แทรกกลางทางระหวางตัวแปรแลวมีผลใหอิทธิพลทางตรงที่ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตามหายไปท้ังหมดหรือวายังมี
อิทธิพลเหลืออยูบาง ถาเหลืออิทธิพลอยูบางแสดงวา M ถายทอดอิทธิพลของตัวแปรอิสระไปสูตัวแปรตามได
เพียงบางสวน เรียกวา partial mediation effect แตถาอิทธิพลทางตรงที่ตัวแปรอิสระมีตอตัวแปรตามหายไป
ทั้งหมดแสดงวาตัวแปรอิสระจะมีอิทธิพลตอตัวแปรตามไดก็เฉพาะเมื่อตองอาศัย M เปนสื่อกลางเพ่ือถายทอด
อิทธิพลสูตัวแปรตาม เรียกวา full mediation หรือ 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 อาจมีปจจัยอ่ืน
อีกที่เปนตัวแปรค่ันกลางได 
 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) 
 เราเรียกวา ab วา mediated effect หรือ indirect effect เรียก c' วา direct effect และเรียก c วา 
total effect โดยที่ c = ab + c' ดังนั้น perfect mediation คือกรณีที่ ab = c ขอใหสังเกตวา c - c' คือ 
อิทธิพลทางออมซึ่งก็คือ ab นั่นคือ c - c' = ab ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 จากสถานการณที่พบวา M มีอิทธิพลเปนตัวแปรคั่นกลางไดบางสวน ทําใหเราอาจสนใจวาจะมีตัวแปร
อ่ืนๆ รวมเปนตัวแปรคั่นกลางดวยหรือไม การศึกษาในกรณีนี้เรียกวา ตัวแบบตัวแปรคั่นกลางพหุ (multiple 
mediator model) (MacKinnon, Fairchild and Fritz, 2007; Preacher and Hayes, 2008; 
MacKinnon, et al., 2012) ซึ่งจะไดกลาวถึงโดยละเอียดตอไป เรื่องนี้เปนประเด็นวิจัยที่นาสนใจแตนักวิจัย
อาจจะติดขัดเรื่องวิธีวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางและการหาซอฟทแวรมาใชงาน สวนการวิเคราะห
กรณีตัวแปรค่ันกลางเดี่ยวไมคอยมีปญหามากนักเพราะมีวิธีวิเคราะหงายกวามาก จากภาพตัวแปรคั่นกลาง
พหุขางตนจะเห็นไดวามีตัวแปรคั่นกลางหลายตัว การวิเคราะหตัวแบบ multiple mediation model แนะนํา
ใหกระทําแบบเดียวกับ single mediator คือวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางครั้งละ 1 ตัวแลวหาอิทธิพล
ทางออมและทดสอบสมมติฐานของอิทธิพลทางออมเฉพาะตัว เพราะมีขอดีหลายประการคือ 
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     1) เลี่ยงปญหา multicollinearity  

     2) การทดสอบอิทธิพลรวมจาก X  Y ถาพบวา H1: aibi  0 เปนจริง ก็อาจสามารถสรุปไดวา
อิทธิพลรวม คือ c' + i

k aibi  0 หรือ M1,M2,...,Mk มีอิทธิพลในฐานะตัวแปรคั่นกลาง  
     3) สามารถระบุไดวา M แตละตัวมีอิทธิพลทางออมเทาไรเมื่อมี M ตัวอ่ืนรวมเปนตัวแปรคั่นกลาง  
     4) ลดโอกาส omission bias 

     5) ขอดีของการวิเคราะหสมการถดถอย Y =  + i
k 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
ของตัวแปรค่ันกลางบางตัวมีนัยสําคัญ 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 
 
 
 
 
 
 

ใหคํานวณอิทธิพลทางออมเฉพาะเสนทาง Wi=aibi ; i = 1,2,3 และอิทธิพลทางออมรวม คือ f = 
3
i=1 aibi จากนั้นใหทดสอบนัยสําคัญของท้ัง Wi ; i = 1,2,3,4 และของ f ดังนี้ คือ (Preacher and Hayes, 

2008, p. 882)  
การทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออมรายเสนทางใหทดสอบโดยใช 

; i = 1, 2, 3 

 
และการทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออมรวมกันทั้ง 3 เสนทางใหทดสอบโดยใช  

โดยที่ 

   V(f) = 

2

 

 3. Bootstrapping  เนื่องจาก , , และ  ตองมีการแจกแจงตัวอยาง (sampling 

distribution) แบบปกติ จึ งจะสามารถทดสอบสมมุติ ฐาน หรือ หรือ 
หรือ ได แตนอกเหนือจากวิธีนี้เรายังมีวิธี bootstrapping ซึ่งไม

ผูกพันกับการแจกแจงใดเพราะเปน distribution free algorithm สามารถใชแทน Sobel’s test ได (Judd et 
al., 2002; Preacher & Hayes, 2004) วิธี bootstrapping ในที่นี้คือการเลือกตัวอยางซํ้า (resampling) 

X 
b2 b 

1 1a2 

a3 

1
a1 b1 

Y 
b3 
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     1) เลี่ยงปญหา multicollinearity  

     2) การทดสอบอิทธิพลรวมจาก X  Y ถาพบวา H1: aibi  0 เปนจริง ก็อาจสามารถสรุปไดวา
อิทธิพลรวม คือ c' + i

k aibi  0 หรือ M1,M2,...,Mk มีอิทธิพลในฐานะตัวแปรคั่นกลาง  
     3) สามารถระบุไดวา M แตละตัวมีอิทธิพลทางออมเทาไรเมื่อมี M ตัวอ่ืนรวมเปนตัวแปรคั่นกลาง  
     4) ลดโอกาส omission bias 

     5) ขอดีของการวิเคราะหสมการถดถอย Y =  + i
k 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
ของตัวแปรค่ันกลางบางตัวมีนัยสําคัญ 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 
 
 
 
 
 
 

ใหคํานวณอิทธิพลทางออมเฉพาะเสนทาง Wi=aibi ; i = 1,2,3 และอิทธิพลทางออมรวม คือ f = 
3
i=1 aibi จากนั้นใหทดสอบนัยสําคัญของท้ัง Wi ; i = 1,2,3,4 และของ f ดังนี้ คือ (Preacher and Hayes, 

2008, p. 882)  
การทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออมรายเสนทางใหทดสอบโดยใช 

; i = 1, 2, 3 

 
และการทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออมรวมกันทั้ง 3 เสนทางใหทดสอบโดยใช  

โดยที่ 

   V(f) = 

2

 

 3. Bootstrapping  เน่ืองจาก , , และ  ตองมีการแจกแจงตัวอยาง (sampling 

distribution) แบบปกติ จึ งจะสามารถทดสอบสมมุติ ฐาน หรือ หรือ 
หรือ ได แตนอกเหนือจากวิธีนี้เรายังมีวิธี bootstrapping ซึ่งไม

ผูกพันกับการแจกแจงใดเพราะเปน distribution free algorithm สามารถใชแทน Sobel’s test ได (Judd et 
al., 2002; Preacher & Hayes, 2004) วิธี bootstrapping ในที่นี้คือการเลือกตัวอยางซ้ํา (resampling) 
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b2 b 
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b3 

 

แบบใสคืนจํานวน n หนวยจากกลุมตัวอยางขนาด n หนวยเดิมนั้นจํานวน k ชุด โดยปกติจะกําหนดใหk = 

1,000 แตที่พึงประสงคคือ k = 5,000 ชุด แตละชุดใหคํานวณหาคาของ , , และ เราจึง
ม ีค า , ,  และ   อย างละ  5,000 คา จากนั้นให เรียงลําดับคา , ,  และ 

 จากนอยไปหามากแลวคํานวณหาเปอร เซนไทลที่  2.5 กับเปอรเซนไทลที่  97.5 คา ของ 
, ,  และ  ที่อยูในระหวางคาเปอรเซนไทลทั้ง 2 คานี้ถือเปนคาที่ตกอยูในชวงเชื่อมั่น 95% 

ถาชวงนี้ครอบคลุมเอา 0 ไวดวยใหถือวาสมมุติฐานหลักเปนจริง เชนถาชวงเชื่อมั่น 95% ของ  ครอบคลุม 0 
เอาไวก็ใหสรุปวา = 0 ถาชวงเชื่อมั่น 95% ของ ครอบคลุม 0 เอาไวก็ใหสรุปวา  ถาชวง
เชื่อมั่น 95% ของ  ครอบคลุม 0 เอาไวก ็ใหสรุปวา  และถาช วงเชื ่อมั ่น 95% ของ

 ครอบคลุม 0 เอาไวก็ใหสรุปวา  
 
รายละเอียดตัวสถิติทดสอบสถิติของอิทธิพลทางออมของตัวแปรคั่นกลางเดี่ยว (MacKinnon, Lockwood, 
Hoffman, West & Sheets, 2002) 

1. Causal step ทําไดหลายวิธีโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขวาตัวแปรค่ันกลางควรมีบทบาท
หรือไม ไมมุงตรวจวาอิทธิพลทางออม ab มีหรือไมมี และเมื่อถึงขั้น multiple mediation จะประสบความ
ยุงยากในการทดสอบมากขึ้น วิธีทดสอบทําไดหลายวิธี 

วิธีที่ 1 เสนอโดย Judd and Kenny (1981) ขั้นตอนมีดังนี้ คือ จากภาพ 
 
 
 

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

2. ตัวแปรทุกตัวในเสนทางมีอิทธิพลตอตัวแปรที่ตามมา คือในเสนทางตอไปน้ีคือ   เรา
จะทดสอบวา a และ b มีคาเทากับ 0 หรือไมคือ ทดสอบ จากสมการ

และทดสอบ  สมการ   
 3. เมื่อควบคุม M เอาไว ในสมการ (คือ มีตัวแปร Mอยูในสมการ
ดวย) นั้น  c΄ ตองเทากับ 0 

 วิธีนี้เนนวาเมื่อมี M แทรกระหวาง X กับ Y แลวความสัมพันธเดิมที่เคยมีอยูเดิมตามเสนทาง X  Y จะ
หายไป จึงเปนการทดสอบที่มุงตรวจสอบ perfect (full) mediation 
 วิธีที่2 เสนอโดย Baron and Kenny (1986) มีข้ันตอนดังน้ี 

 1. X มีอิทธิพลตอ M คือ ในเสนทาง    นั้น a ตองมีนัยสําคัญ 

 2. M มีอิทธิพลตอ Y คือ ในเสนทาง   นั้น b ตองมีนัยสําคัญ 
 3. ในภาพเสนทาง                             สมัประสิทธิ์ c΄ ใน  
ตองไมมีนัยสําคัญ  
 

b 
Y Yc(c ) 

a 
X 

M 

        

Y 
 

       

X 
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 วิธีนี้ไมมุงหมายวา  c΄ จะตองเทากับ 0 เพียงแตไมมีนัยสําคัญเทานั้น จะมีคาเทาไรก็ได เปนการทดสอบท่ี
มุง partial mediation โดยเห็นวาเปนจริงในทางสังคมศาสตรมากกวาวิธีที่ 1 
 วิธีที่3 เสนอโดย Cohen and Cohen (1983) เรียกวา joint test มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  จากเสนทาง   คือ สมการ   ใหทดสอบสมมุติฐาน

 

 2.จากเสนทาง    คือ สมการ    ใหทดสอบสมมติฐาน 
 

    วิธีนี้ไมสนใจทดสอบ และไมสนใจเสนทาง  
 2. การทดสอบความแตกตางของสัมประสิทธิ์ c และ c΄ 

ในการดําเนินการเพ่ือทดสอบอิทธิพลทางออม (mediation effect หรือ indirect effect) ของวิธีนี้เรา
จะเริ่มจากการหาคาอิทธิพลรวมจาก 

เสนทาง  จากนั้นหาคาอิทธิพลทางออม  
 
 
 
 
จากการวิเคราะหเสนทางจากภาพเสนทางแลวตรวจสอบวา c΄ มีคานอยกวา c หรือไม ถาไมนอยกวาคือ 

 (ซึ่งก็คือ  c = c΄) ก็แสดงวา M ไมมีผลเปนตัวแปรคั่นกลางสมมุติฐานที่ทดสอบคือ 

 
  หรืออาจเปรียบเทียบคาสหสัมพันธคือ 

 
  โดยท่ี  คือ สหสัมพันธระหวาง X กับ Y และ  คือ สหสัมพันธระหวางX กับ Y ที่ไดควบคุม 
M เอาไว (คือหักอิทธิพลของ M ออกจาก X และ Y เรียกวาสหสัมพันธบางสวน) กลาวคือเมื่อไดหักอิทธิพลของ 
M ออกจากทั้ง X และ Y แลวคาสหสัมพันธใหมยังคงเทากับคาสหสัมพันธเม่ือยังไมไดหักอิทธิพลของ M ออก
จาก X และ Y ก็แสดงวา M ไมมีสวนในการเชื่อมโยง X และ Y 

 วิธีทดสอบ   สามารถกระทําไดหลายวิธีแตกตางกัน
ตามผลการพัฒนาคา standard error และเรียงตามอํานาจการทดสอบ ดังนี้ 
 
 วิธีที่ 1 เสนอโดย Freeman and Schatzkin (1992)  
 

 

  
            วิธีที่ 2 เสนอโดย MacGuigan and Longholtz (1988) 
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 วิธีนี้ไมมุงหมายวา  c΄ จะตองเทากับ 0 เพียงแตไมมีนัยสําคัญเทานั้น จะมีคาเทาไรก็ได เปนการทดสอบท่ี
มุง partial mediation โดยเห็นวาเปนจริงในทางสังคมศาสตรมากกวาวิธีที่ 1 
 วิธีที่3 เสนอโดย Cohen and Cohen (1983) เรียกวา joint test มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.  จากเสนทาง   คือ สมการ   ใหทดสอบสมมุติฐาน

 

 2.จากเสนทาง    คือ สมการ    ใหทดสอบสมมติฐาน 
 

    วิธีนี้ไมสนใจทดสอบ และไมสนใจเสนทาง  
 2. การทดสอบความแตกตางของสัมประสิทธิ์ c และ c΄ 

ในการดําเนินการเพ่ือทดสอบอิทธิพลทางออม (mediation effect หรือ indirect effect) ของวิธีนี้เรา
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จากการวิเคราะหเสนทางจากภาพเสนทางแลวตรวจสอบวา c΄ มีคานอยกวา c หรือไม ถาไมนอยกวาคือ 

 (ซึ่งก็คือ  c = c΄) ก็แสดงวา M ไมมีผลเปนตัวแปรคั่นกลางสมมุติฐานที่ทดสอบคือ 

 
  หรืออาจเปรียบเทียบคาสหสัมพันธคือ 

 
  โดยที่  คือ สหสัมพันธระหวาง X กับ Y และ  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   สามารถกระทําไดหลายวิธีแตกตางกัน
ตามผลการพัฒนาคา standard error และเรียงตามอํานาจการทดสอบ ดังนี้ 
 
 วิธีที่ 1 เสนอโดย Freeman and Schatzkin (1992)  
 

 

  
            วิธีที่ 2 เสนอโดย MacGuigan and Longholtz (1988) 
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 วิธีที่ 3 เสนอโดย Clogg et al. (1992) 

  

 อนึ่งการทดสอบ มีผลเหมือนการทดสอบ  (Clogg et al., 1992) 
ขอใหพิจารณาภาพเสนทาง 
 

                  
 
           ภาพที่ 1         ภาพท่ี 2 
   

 ภาพแรกเปนภาพเสนทาง X Y สวนภาพที่ 2 ภาพเสนทาง X  M Y และ X Y เมื่อ 
 จากภาพที่  1 สมการถดถอยคือ และจากภาพ 2 สมการถดถอยคือ

ซึ่งก็คือสมการเดียวกัน Clogg et al. สรุปวาเราสามารถใชการทดสอบ 
 แทนกันได  

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

         คือ 
 
 
 วิธีที่ 1 เสนอโดย Sobel (1982) เรียกวา Sobel’s test วิธีนี้ไดรับความนิยมสูงมาก มีผูนําไปใชบอยกวา
วิธีอ่ืนๆ คือ  ทั้งนี้ standard error อาจใชเปนสูตรอ่ืนไดอีกขึ้นอยูกับการพัฒนาทาง

สถิติ ทําใหไดสูตรสถิติทดสอบอ่ืนดังนี้คือ Aroian (1944) แนะนําใหใช 

 

  Goodman (1960) และ Sampson and Breunig (1971) แนะนําใหใช 
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  Sobel’s test เปนวิธีที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด แตจะมี Power ต่ํากวาวิธีอ่ืนๆ เพราะการแจกแจงของ ab
ไมเปนโคงปกติ 
 วิธีที่ 2 เปนวิธีที่พัฒนาโดยอาศัยการแจกแจงของผลคูณ ab ไดตัวทดสอบดังนี้ ตัวทดสอบที่จะกลาวถึง
ตอไปน้ีเสนอโดย MacKinnon et al. (1998) มีคุณภาพสูงกวาวิธีอ่ืน  

 

  โดยที่ Z´ เปนคาสถิติที่แจกแจงแบบอื่นมิใช Standard Normal ตารางที่ใชเปนตารางการแจกแจง 
  

 สูตรท่ี 2 คือ 

 

  แลวเปรียบเทียบคา P กับคาในตารางของ Graig (1936) ดูใน Meeker et al. (1981) สูตรที่ 3 คือ การ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชชวงเช่ือมั่นคือ 

 คาวิกฤติ*σab 
 

  ถาชวงนี้คลุม 0 เอาไวใหแปลผลวา คาวิกฤติหาไดจากตาราง Meeker et al. (1981) 
 
การทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรคั่นกลางดวย SPSS  และ SEM 
  จากที่ไดกลาวถึงผานมาจะพบวาจะเปนการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางตัวเดียว และไดกลาวถึง
กรณีตัวแปรค่ันกลาง 3 ตัวมาแลว แตขอใหสังเกตวาสูตรการประมาณคาสถิติทดสอบยุงยากมาก ยากแกการ
จดจํา และหากเพ่ิมตัวแปรคั่นกลางเปน 4, 5, 6 ตัวดังภาพซึ่งเปนการศึกษาของ Camerini and Schulz 
(2012) ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางท่ีเชื่อมโยงการมีปฎิสัมพันธกับผูปวยสูผลกระทบดานสุขภาพ และจาก
การศึกษาของ Hanafizadeh and Khedmatgozar (2012 ) ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงการ
ตระหนักถึงคุณภาพสารสนเทศเกี่ยวกับการใช e-banking สูความต้ังใจใชบริการดังกลาว ซึ่งจะเปนเรื่องท่ี
คอนขางเรื่องยุงยาก 
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  Sobel’s test เปนวิธีที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด แตจะมี Power ต่ํากวาวิธีอ่ืนๆ เพราะการแจกแจงของ ab
ไมเปนโคงปกติ 
 วิธีที่ 2 เปนวิธีที่พัฒนาโดยอาศัยการแจกแจงของผลคูณ ab ไดตัวทดสอบดังนี้ ตัวทดสอบที่จะกลาวถึง
ตอไปน้ีเสนอโดย MacKinnon et al. (1998) มีคุณภาพสูงกวาวิธีอ่ืน  

 

  โดยที่ Z´ เปนคาสถิติที่แจกแจงแบบอื่นมิใช Standard Normal ตารางที่ใชเปนตารางการแจกแจง 
  

 สูตรท่ี 2 คือ 

 

  แลวเปรียบเทียบคา P กับคาในตารางของ Graig (1936) ดูใน Meeker et al. (1981) สูตรที่ 3 คือ การ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชชวงเช่ือมั่นคือ 

 คาวิกฤติ*σab 
 

  ถาชวงน้ีคลุม 0 เอาไวใหแปลผลวา คาวิกฤติหาไดจากตาราง Meeker et al. (1981) 
 
การทดสอบนัยสําคัญของตัวแปรคั่นกลางดวย SPSS  และ SEM 
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กรณีตัวแปรค่ันกลาง 3 ตัวมาแลว แตขอใหสังเกตวาสูตรการประมาณคาสถิติทดสอบยุงยากมาก ยากแกการ
จดจํา และหากเพ่ิมตัวแปรคั่นกลางเปน 4, 5, 6 ตัวดังภาพซึ่งเปนการศึกษาของ Camerini and Schulz 
(2012) ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางท่ีเชื่อมโยงการมีปฎิสัมพันธกับผูปวยสูผลกระทบดานสุขภาพ และจาก
การศึกษาของ Hanafizadeh and Khedmatgozar (2012 ) ที่ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงการ
ตระหนักถึงคุณภาพสารสนเทศเกี่ยวกับการใช e-banking สูความต้ังใจใชบริการดังกลาว ซึ่งจะเปนเรื่องที่
คอนขางเรื่องยุงยาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ตัวแปรคั่นกลางพหุ   ตัวอยางที่ 1 
(ที่มา : Camerini and Schulz, 2012 : 3) 

 
ภาพที่ 5 ตัวแปรคั่นกลางพหุ ตัวอยางที่ 2 
(ที่มา : Hanafizadeh and Khedmatgozar, 2012 : 15 ) 
 
  ในกรณีที่มีตัวแปรคั่นกลางตัวเดียวการทดสอบอิทธิพลทางออมคือ 

 
  สามารถกระทําไดโดยอาศัย Sobel’s test แตในกรณีตัวแปรคั่นกลางพหุเรามีภารกิจถึง 3 ประการ คือ 

  1) ทดสอบอิทธิพลทางออมแตละเสนทางคือ ; i=1, 2, …, 
k ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติใหสรุปวา aibi = 0  หมายความวา Mi ไมจําเปนตองเปนตัวแปรคั่นกลาง 
 2) ทดสอบอิทธิพลทางออมรวม คือ  (SPSS เรียกวา TOTAL) โดย
ที่ ถาไมมีนัยสําคัญทางสถิติใหสรุปวา f=0 หมายความวาในภาพรวมแลว M1 , M2,…,Mk ไม
เปนตัวแปรค่ันกลางทั้งหมด 
  3) เปรียบเทียบอิทธิพลทางออมระหวางเสนทาง (contrast หรือ comparing the strength of 
indirect effect) เปนการเปรียบวา Mi กับ Mj ที่อาจมาจากตางทฤษฎีกันหรือตาง concept กันนั้นมีอิทธิพล
เหมือนกันหรือไม นั่นคือ  หรือก็คือ

 

 การทดสอบอิทธิพลของตัวแปรค่ันกลางพหุอาจใชวิธีของ Sobel มาขยายใหใชไดกับหลายเสนทาง แต
มักมีปญหาเนื่องจาก Sobel’s test ยืนอยูบนขอตกลงของการแจกแจงปกติ วิธีที่ งายกวาก็คือ ใชวิธ ี
bootstrapping ซึ่งสามารถสั่งรันไดดวยโปรแกรม SPSS ในเมนู 
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    Analyze > Regression > partial least square regression 
 Partial least square regressionเปนทางเลือกหน่ึงของ Regression ใชในกรณีมีตัวแปรอิสระมากๆ และ
เราตองยุบรวมเปนตัวแปรใหมเรียกวา latent variable และสามารถใชรัน mediation effect ไดถาเพ่ิม 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 ง เป 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 โห 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 แลวส่ัง run all มาโครจะรันเปนแบคกราวน
จนกวาเราจะ restart หรือเปลี่ยนไปใชมาโครอ่ืน หรือหากไมใชมาโครใหใช Script แทนก็ไดโดยใหดาวนโหลด
ไฟล indirect.sbs ซึ่ งเปนสคริปตที่ สั่ งรันแบบเดียวกันโดยเปดไฟล  indirect.sbs ที่  save เอาไวผาน 
file>open>script.sbs แลวสั่ง run>all 
 2. Indirect.spd เปน dialog ของ multiple mediation เมื่อดาวนโหลดมาแลวใหสั่งติดต้ัง (install) 
ทันทีโดยที่ไดอะลอกนี้ก็จะไปติดตั้งเปนตัวเลือกหนึ่งของ partial least square ชื่อ Preacher and Hayes (2008) 
multiple mediation (INDIRECT) 
 3. ขอมูลที่ใช ถาเปนการวิเคราะหสมการถดถอยตามปกติหากมี data file อยูแลวก็สั่งรันได ถาเปน 
SEM ใหสั ่งรัน  SEM ดวยโปรแกรมสําหรับ SEM เชน LISREL, AMOS, PLS-graph3.0, smart PSL, Visual 
PLS, WARP แลวส่ัง save construct score ของตัวแปรแฝง เอาไวแลวเรียกเขามาใชใน SPSS  

 4. ใน Syntax editor window ใหพิมพคําสั่งตอไปนี้เพ่ือบอกมาโครวาใครคือ 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 คือ 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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    Analyze > Regression > partial least square regression 
 Partial least square regressionเปนทางเลือกหน่ึงของ Regression ใชในกรณีมีตัวแปรอิสระมากๆ และ
เราตองยุบรวมเปนตัวแปรใหมเรียกวา latent variable และสามารถใชรัน mediation effect ไดถาเพ่ิม 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 ง เป 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 โห ล ด ม า แ ล ว ให  save เอ า ไว แ ล ะ ส่ั ง 
file>open>syntax>indirect.sps.ใน syntax editor window แลวส่ัง run all มาโครจะรันเปนแบคกราวน
จนกวาเราจะ restart หรือเปลี่ยนไปใชมาโครอ่ืน หรือหากไมใชมาโครใหใช Script แทนก็ไดโดยใหดาวนโหลด
ไฟล indirect.sbs ซึ่ งเปนสคริปตที่ สั่ งรันแบบเดียวกันโดยเปดไฟล  indirect.sbs ที่  save เอาไวผาน 
file>open>script.sbs แลวสั่ง run>all 
 2. Indirect.spd เปน dialog ของ multiple mediation เมื่อดาวนโหลดมาแลวใหสั่งติดตั้ง (install) 
ทันทีโดยที่ไดอะลอกนี้ก็จะไปติดต้ังเปนตัวเลือกหนึ่งของ partial least square ชื่อ Preacher and Hayes (2008) 
multiple mediation (INDIRECT) 
 3. ขอมูลที่ใช ถาเปนการวิเคราะหสมการถดถอยตามปกติหากมี data file อยูแลวก็สั่งรันได ถาเปน 
SEM ใหสั ่งรัน  SEM ดวยโปรแกรมสําหรับ SEM เชน LISREL, AMOS, PLS-graph3.0, smart PSL, Visual 
PLS, WARP แลวสั่ง save construct score ของตัวแปรแฝง เอาไวแลวเรียกเขามาใชใน SPSS  

 4. ใน Syntax editor window ใหพิมพคําสั่งตอไปนี้เพ่ือบอกมาโครวาใครคือ 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 คือ 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) 

 

7) Model Summary คือ R-square และ F-ratio 
8) ผลของ bootstrap 

8.1 อิทธิพลทางออมของตัวแปรอิสระสูตัวแปรตามผานตัวแปรคั่นกลาง (ab path) ตารางจะแสดงคา
data (คือจากการคํานวณขอมูลของตัวอยาง) boot คือ คาเฉล่ียจาก resampling ตามวิธี bootstrap) bias (คือ 
ผลตางระหวางคาอิทธิพลทางออมจาก 2 วิธีนั้น) และ SE (คือความคลาดเคลื่อน) 

8.2 ชวงเชื่อมั่นของอิทธิพลทางออมทั้งโดยรวม (TOTAL) และ รายตัวแปรค่ันกลาง ถาชวงเชื่อมั่น
ครอบคลุมเลข 0 เอาไวใหแปลวา ab=0 หรือยอมรับ H0 : ab=0  ถาชวงน้ีไมครอบคลุมเลข 0 แปลวา ab ≠ 0 
หรือยอมรับ H1 : ab≠0 (คือมีนัยสําคัญ) 
 
ขอควรทราบเพ่ิมเติม 
 1. ผลจากการวิเคราะหอิทธิพลทางออม อาจพบวา อิทธิพลรวม (TOTAL) ไมมีนัยสําคัญ เรื่องนี้ไมตองกังวล
วาจะกระทบถึงอิทธิพลทางออมรายตัวแปรคั่นกลาง เพราะตัวแปรคั่นกลางบางตัวอาจทําหนาที่สงผานอิทธิพล 
(mediate) ของตัวแปรอิสระ ตัวแปรค่ันกลางบางตัวอาจทําหนาที่ยับยั้ง (suppress) อิทธิพลของตัวแปรอิสระ 
เมื่อรวมอิทธิพลทางออมเขาดวยกันจึงเปนไปไดที่อิทธิพลรวมอาจมีคาสูงหรือต่ํา และอาจมีนัยสําคัญหรืออาจ
ไมมีนัยสําคัญก็ได การอานผลและตีความสามารถกระทําไดทั้ง 2 กรณีคือเมื่ออิทธิพลรวมมีนัยสําคัญและเม่ือ
อิทธิพลรวมไมมีนัยสําคัญซึ่งมีคุณคาตอการศึกษาทั้ง 2 กรณี  (Preacher and Hayes, 2008 ; 882, 888; 
MacKinnon, Lockwood and Williams, 2004) 

นอกจาก INDIRECT ผูวิจัยยังสามารถเลือกใช PROCESS หรืออยางอ่ืนไดอีก (Preacher and Hayes, 
2004, 2008). ติดตามไดจากเว็บของ Andrew F. Hayes จากลิงค  www.afhayes.com/spss-sas-and-
mplus-macros-and-code.html 

ผลการทดสอบ Contrast คือการเปรียบเทียบเสนทางของอิทธิพลทางออมที่ผาน Mi เทียบกับเมื่อผาน 
Mj (i≠j) คือ ทดสอบ  

 

 

 
 

  ถาพบวาชวงเชี่อม่ัน 95% คลุม 0 เอาไวแสดงวา แปลผลไดวาเสนทางออมทั้ง 2 
มีผลเหมือนกัน ถาชวงเชื่อมั่นไมคลุม 0 เอาไวแสดงวา แสดงวาเสนทางทั้ง 2 มีพลังไมเทากัน 
เสนทางใดมีพลังมากกวาใหดูที่คา data หรือ boot หากพบวามีคาเปนบวกแสดงวา  แตถา
มีคาเปนลบแสดงวา  

 2. ในกรณี 3 path mediation ดังเชนในภาพซึ่งเปนสถานการณท่ีขยายออกไปจากกรณีท่ีมีตัวแปร
คั่นกลางตัวเดียว พบวาวิธีทดสอบแบบ Causal step (หรือ Joint significant test) และวิธี Bootstrapping 
(หรือเรียกวาวิธี percentile bootstrap) ยังคงเปนวิธีทดสอบท่ีดี กรณีนี้อิทธิพลทางออมคือ b1b2b3 (Aaron, 
MacKinnon and Jenn-Yun, 2008) 
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ภาพที ่6 Three-Path Mediation Model 
(ที่มา : Aaron, MacKinnon and Jenn-Yun ) 
 
สรุป 
  ตัวแปรคั่นกลาง คือ ตัวแปรหรือชุดของตัวแปรที่เรามุงศึกษาวาเปนตัวแปรที่ทําหนาที่ถายทอดอิทธิพลของตัว
แปรท่ีอยูกอนหนา (antecedent) สูตัวแปรท่ีตามมาหรือไมสาเหตุที่ตองศึกษาเพราะอิทธิพลที่มีตอกันมีคาสูงจน
นาสงสัย ในการวิจัยอิทธิพลเชิงสาเหตุเชนใน MRA และ SEM เราอยากทราบวาจะตองมีตัวแปรค่ันกลาง
หรือไมอิทธิพลของตัวแปรที่อยูขางหนาจึงจะสงผลไปถึงตัวแปรที่ตามมาอยางสมเหตุสมผล ไมสูงเกินไป ตัว
แปรคั่นกลางอาจมีตัวเดียว มีหลายตัวแบบขนานกัน มีหลายตัวแบบอนุกรม เรียกวา three path model ถามี
ตัวแปรค่ันกลาง 2 ตัว หรือ four path model ถามีตัวแปรคั่นกลาง 3 ตัว การทดสอบอิทธิพลทางออม (คือ
อิทธิพลของตัวแปรค่ันกลาง) สามารถกระทําไดหลายวิธี จะใชวิธีใดก็ไมผิดเพราะเปาหมายอยูที่อิทธิพลทางออม วิธี
ทดสอบที่แนะนําใหใชคือวิธี bootstrapping เนื่องจากเขาใจงาย ใชงายและมีซอฟทแวรใหดาวนโหลดมาใช 
 อน่ึง ในการรันตัวแบบสมการโครงสรางท่ีมีตัวแปรค่ันกลางนั้นใหรันตามปกติ อาจใชซอฟทแวรในกลุม 
variance-based SEM เชน PLS-graph, Smart PLS, Visual PLS, Warp, XLSTAT หรือในกลุม covariance-
based SEM เชน LISREL, AMOS จากนั้นใหสั่ง save คา construct score เอาไวแลวเรียกไปใชรันใน indirect 
หรือ process ผลการรันใหดูเฉพาะวาอิทธิพลทางออมมีนัยสําคัญหรือไมเทานั้น คาสัมประสิทธ์ิเสนทางใหเปนไป
ตามโปรแกม SEM และหากมีตัวแปรอิสระอื่นรวมอยูในกรอบแนวความคิดดวยใหถือวาเปนตัวแปรรวม 
(covariate) 
 
ซอฟทแวรที่ใช 
 ซอฟทแวรที่ใชคือ INDIRECT เปนซอฟทแวรที่พัฒนามาโครโดย ดร. แอนดรูว เฮยเพ่ือเรียกใชไปเปนสวน
เพ่ิมใน SPSS regression การดาวนโหลด indirect.spd และ indirect.sps ผานเว็บของ ดร. แอนดรูว เฮย 
ทําดังนี ้
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 1. ไปท่ีเว็บhttp://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. เมื่อเราตอบตกลงก็จะติด ต้ังใหที่  regression>partial least square>Preacher and Hayes 
(2008) Multiple Mediation (INDIRECT) 

 
   
 
 5. ดาวนโหลด indirect.sps ซึ่งเปนมาโคร โปรแกรมมีความยาวมาก ที่เห็นน้ีเปนสวนตน แลวใหสั่ง
บันทึกไฟลเอาไวใชชื่อเดิมคือ indirect.sps 
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6. เรียกไฟล indirect.sps ดวย file>open>syntax  
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7. สั่ง run>all จะปรากฏผลดังนี้ปลอยไวอยางนั้นอยาลบท้ิง 

 
  
 8.  เปดไฟลขอมูลมาทํางานดวย regression ตามปกติ ถาเปนการวิเคราะหดวย SEM ใหใช construct 
score ซึ่งตองสั่งบันทึกเอาไวในตอนรันดวย SEM software   
 หลังจากเปดแฟมขอมูลเรียบรอยแลวใหสั่ง Analyze>Regression>Preacher and Hayes (2008) 
Multiple Mediation (INDIRECT) แลวทําตามไดอะลอก โดยสงตัวแปรอิสระตนทางของกลุมตัวแปรค่ันกลาง
ลงในชอง independent variable (X) สงตัวแปรตามในชอง dependent variable (Y) สงตัวแปรค่ันกลาง
ในชอง proposed mediators(s) (M) สงตัวแปรอิสระอ่ืนในชอง 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 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ใน
หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาทัศนคติ 
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ   อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2) 
ศึกษาการปฏิบัติในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ   อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานเพ่ือใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ผลการวิจัยพบวา  1) มีทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.51) โดยเชื่อม่ันวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมาก
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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 
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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 เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ัง
รวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค 
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน
ประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันยังจําเปนตองบริหารจัดการใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การทําบัญชีครัวเรือนเปนสวนหนึ่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชวยแกปญหาสภาวะสังคม
ปจจุบันที่เต็มไปดวยกระแสวัตถุนิยม และความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ จนทําใหคนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแส
นิยมจนกลายเปนปญหา โดยเฉพาะปญหาหนี้สินที่ไมมีวันจบส้ิน อยางไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะ
ดํารงชีวิตใหอยูรอดภายใตสังคมในปจจุบัน แนวทางหนึ่งท่ีประชาชนไทยควรยึดถือคือพ่ึงตัวเอง รูจักความ
พอประมาณ และไมประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง
มองเห็นถึงความสําคัญของการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง รูจักความพอมีพอกิน พอมีพอใช คํานึงถึงหลัก
เหตุผลและการประมาณตนเอง พรอมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท โดยเฉพาะการใช
จายเงินอันเปนปจจัยในการดําเนินชีวิต หากเราวางแผนการรับจายเงินของตนได เทากับรูจักความเปนคนได
พัฒนาตนเอง ใหเปนคนมีเหตุมีผล เปนคนรูจักพอประมาณ เปนคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชนและรัก
ประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็นไดวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน ก็คือวิถีแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมพอดี สอดคลอง
ถูกตองตามกฎธรรมชาติที่มีทั้งความเปนเอกภาพและดุลยภาพอยูเสมอ  (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2556) 
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จากประสบการณท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ี หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือติดตามผลการใหบริการวิชาการเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหกับครัวเรือนในหมูบาน พบวาครัวเรือน
สวนใหญยังไมไดใหความสําคัญและจริงจังกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน และจากการซักถามจากผูนําหมูบาน 
พบวา ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก และเปนรายไดหลักของแตละครัวเรือน 
นอกจากนี้แตละครัวเรือนก็จะมีรายไดเสริมอยางอ่ืน เชน รายไดจากลูกหลานสงมาใหจากการไป ทํางาน
ตางจังหวัด อาชีพรับจางทั่วไป บางครัวเรือนเปนสมาชิกอาชีพกลุมแมบานสานตะกรา เปนหมูบานขนาดเล็กมี
จํานวนครัวเรือนไมถึง 100 ครัวเรือน มีผูนําท่ีเขมแข็ง ชาวบานมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคี ไมมี
ปญหาการพนันส่ิงเสพติดในหมูบาน  ซึ่งนาจะเปนปจจัยที่ทําใหมีรายไดและฐานะของแตละครัวเรือนอยูใน
ระดับที่ดี แตกลับไมเปนเชนนั้น เพราะจากการซักถามพบวา บางครอบครัวมีฐานะทางครอบครัวที่ดี บาง
ครอบครัวก็พอกินไปวันๆ บางครอบครัวก็ฐานะกลับจนลง บางครอบครัวก็กูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ (ธ.ก.ส.) และบางครอบครัวก็กูเงินนอกระบบเพ่ือมาลงทุนในการประกอบอาชีพ แตพอนําผลผลิต
ที่ไดจากการประกอบอาชีพไปจําหนายไดมาไมพอที่จะชําระหนี้สินที่กูมาลงทุนจนตองทําใหครัวเรือนสวนใหญ
มีภาระหนี้สินจนถึงปจจุบัน หากครัวเรือนหันมาใหความสําคัญและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาใชในการดําเนินชีวิตก็จะเปนหนทางในการลดและแกไขปญหาเหลานี้ได 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญและสนใจท่ีจะศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการทําทําบัญชี
ครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตอไป  

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
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พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ประโยชนจากงานวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานเพื่อนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ตัวแปรตน  
 
- ปจจัยสวนบุคคล 
- ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ตัวแปรตาม 
- ทัศนคติ 
-  การปฏิบัติ 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง (Population and Sample) 
   ประชากรกลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนทั้งหมดที่อยูในหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 40 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ, 2557)  
        2.  ขอบเขตดานพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย  คือ หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ 
         3.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                    งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลโดยมีผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษาในพ้ืนที่เปนพี่เลี้ยงในการตอบแบบสอบถามเพื่อชวยเหลือในกรณีที่
ผูตอบแบบสอบถามอานหนังสือไมออก และไมเขาใจคําถาม โดยใชเปนภาษาถ่ินในการส่ือสาร โดยมุงศึกษา
เกี่ยวกับ ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติที่มีตอบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว เพื่อนําผลการวิจัยที่ได
ไปตอยอดเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตา
เกษ อําเภออุทุมพรพิสัย ตอไป 
         4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
          เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ โดยออกแบบเคร่ืองมือใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย ประกอบไปดวย ดานความรู ดานทัศนคติ และดานการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี
ครัวเรือน 
            
ขั้นการเก็บขอมูล 

1. ผูวิจัยประชุมเตรียมความพรอมเพ่ือทําความเขาใจกับผูชวยนักวิจัยกอนออกเก็บขอมูล 
2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการใหผูชวยนักวิจัยเปนพ่ีเลี้ยงและสื่อสารเปนภาษาถิ่นกับผูตอบแบบ 

สอบถามเพ่ือชวยเหลือในกรณีท่ีผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจคําถาม 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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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ โดยออกแบบเคร่ืองมือใหสอดคลองกับ
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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
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2. ขอมูลเกี่ยวกับครัวเรือน 

  พบวา ครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซวสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4-6 คน มีจํานวน 27 
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คิดเปนรอยละ 17.5 สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวางจํานวน 5,000 บาท หรือนอยกวา จํานวน 20 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือมีรายไดอยูระหวา 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 12 ครัวเรือนคิด
เปนรอยละ 30 มีอาชีพหลักสวนใหญคืออาชีพเกษตรกรมีจํานวน 38 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 95 และ
รองลงมาคืออาชีพรับราชการมีจํานวน 2 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 5 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 ครัวเรือนคิดเปนรอนละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 13 ครัวเรือนคิดเปน
รอยละ 32.5 สวนใหญมีจํานวนหนี้สินทั้งหมดของครัวเรือนในปจจุบัน จํานวน 50,001 – 100,000 และ
มากกวา 100,000 บาท เทากันคือมี 14 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือจํานวนหน้ีสิน 10,001 – 
50,000 บาท จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.5 และสวนใหญมีจํานวนเงินออม 10,000 หรือนอยกวา 
จํานวน 29 ครัวเรือนคดเปนรอยละ 72.5 รองลงมาคือมีจํานวนเงินออม 10,001-50,000  บาท จํานวน 9 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 22.5 
  

3. ความคิดเห็นดาน  ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นดานทัศนคติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซว 
 
ความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

1.  มีความเช่ือมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนสงผลตอการออมของ
ครัวเรือนมากข้ึน 

3.53 0.78 มาก 

2.  มีความเช่ือมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดปญหา
หนี้สินของครัวเรือนได 

3.45 0.93 ปานกลาง 

3.  มีความเช่ือมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่
ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนได  

3.60 0.81 มาก 

4.  มีความเช่ือมั่นวาการทําบัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยู
ของครัวเรือนดีขึ้น 

3.65 0.73 มาก 

5.  มีความสุขในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 3.32 0.94 ปานกลาง 
รวม 3.51 0.54 มาก 

  
จากตารางที่ 1 พบวาหมูบานหนองมะแซวมีความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวามีความเชื่อมั่นวาการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมาก รองลงมาคือมีความเชื่อมั่นวาการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนไดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยู
ที่ 3.65 และ 3.60 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนในหมูบานหนอง
มะแซว 
 
ความคิดเห็นดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

1.  มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและ สม่ําเสมอ 2.48 1.15 นอย 
2.  สามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตอง 2.55 1.23 ปานกลาง 
3.  เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของทานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

2.78 1.07 ปานกลาง 

4.  สมาชิกในครัวเรือนทุกคนสามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนได
โดยรวม 

2.28 1.28 นอย 

รวม 2.51 0.90 ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี 2 พบวาหมูบานหนองมะแซวมีความคิดเห็นดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย  2.51 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.78 รองลงมาคือสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตองใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.55 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย  เรื่อง การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับ  ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ในหมูบานหนองมะแซว  ตําบลตาเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 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. ครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซวสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4-6 คน มีจํานวน 27 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.5 ลองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 7-9 คน จํานวน 7 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 17.5 สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวางจํานวน 5,000 บาท หรือนอยกวา จํานวน 20 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือมีรายไดอยูระหวา 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 12 ครัวเรือนคิด
เปนรอยละ 30 มีอาชีพหลักสวนใหญคืออาชีพเกษตรกรมีจํานวน 38 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 95 และ
รองลงมาคืออาชีพรับราชการมีจํานวน 2 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 5 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 ครัวเรือนคิดเปนรอนละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 13 ครัวเรือนคิดเปน
รอยละ 32.5 สวนใหญมีจํานวนหนี้สินทั้งหมดของครัวเรือนในปจจุบัน จํานวน 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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ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนในหมูบานหนอง
มะแซว 
 
ความคิดเห็นดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 
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ประเมินผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของทานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

2.78 1.07 ปานกลาง 

4.  สมาชิกในครัวเรือนทุกคนสามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนได
โดยรวม 

2.28 1.28 นอย 

รวม 2.51 0.90 ปานกลาง 
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หนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15 

2. ครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซวสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4-6 คน มีจํานวน 27 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.5 ลองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 7-9 คน จํานวน 7 ครัวเรือน 
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จํานวน 18 ครัวเรือนคิดเปนรอนละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 13 ครัวเรือนคิดเปน
รอยละ 32.5 สวนใหญมีจํานวนหน้ีสินทั้งหมดของครัวเรือนในปจจุบัน จํานวน 50,001 – 100,000 และ
มากกวา 100,000 บาท เทากันคือมี 14 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือจํานวนหน้ีสิน 10,001 – 
50,000 บาท จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.5 และสวนใหญมีจํานวนเงินออม 10,000 หรือนอยกวา 

 

จํานวน 29 ครัวเรือนคดเปนรอยละ 72.5 รองลงมาคือมีจํานวนเงินออม 10,001-50,000  บาท จํานวน 9 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 22.5 

3. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 โดยรายละเอียดพบวาเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยทําให
ความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.65 รองลงมาคือเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนไดอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.60 

4. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย  2.51 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการให
ความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมออยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 2.78 รองลงมาคือสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตองในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย 2.55 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย  เรื่อง การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับ  ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ในหมูบานหนองมะแซว  ตําบลตาเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ สามารถอภิปรายผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
 1. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีทัศนคติในการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา ซิงห (2554 : 33) พบวา ปจจัยที่สงผลตอเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือน  ปจจัยดานบุคคลโดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นตอประโยชนจาก
การทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับมาก 

2. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดย
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา ซิงห (2554 : 34) พบวา ปจจัยที่
สงผลตอเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือน  ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจาก
ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากภาครัฐอยูในระดับปาน
กลาง 

ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปเปนแนวทางในการพัฒนาและ
สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซวในดานความรูและการปฏิบัติ เพราะประชาชนมี
ทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ดีแลวถาหากมีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้นและมีการปฏิบัติที่ตอเนื่อง ก็จะ
เปนหนทางท่ีดีในการนําบัญชีครัวเรือนมาเปนเครื่องมือในการชวยลดปญหาหนี้ สินและเพ่ือเปนการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ภายใต ความพอเพียง ของประชนชนในหมูบานหนองมะ
แซวในลําดับตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือ จากสาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ให
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงนักศึกษาชวยงานในการลงพื้นที่เก็บขอมูล ตลอดจนผูมีสวน
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เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงวัตถุประสงคอยางดี ซึ่งผูวิจัยขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางสูงไว ณ  ที่นี้ 
 
เอกสารอางอิง 
มุทิตา ซิงห. ปจจัยที่มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน .การ
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การศึกษาความเปนไปไดในการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาบริบทพ้ืนที่ของหมูบานตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ 2) ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินชีวิตประจําวันในหมูบานตาเกษ               
เปนการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการโดยประชาชนมีสวนรวม เนนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชในการ
วิจัย คือ ประชาชนบานตาเกษ  พบวา ประชาชนบานตาเกษ มีการจัดสวัสดิการกองทุนตางๆ ในหมูบาน โดย
จะเปนแหลงในการหาเงินทุนหมุนเวียนแกสมาชิก ชวยในเรื่องการสงเสริมกิจกรรมของกลุม ระดมเงินออม 
สงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนและใหสมาชิกกูยืม และพบวาไมมีปญหาดานการพนันที่ถือเปนรายจายท่ี
ไมกอใหเกิดประโยชน ถือเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งในการสรางความม่ันคงของชีวิตท่ีดี นอกจากนี้ ผูนํา
ชุมชนยังมีนโยบายในการสงเสริมใหนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในครัวเรือน โดยเนนการลด
รายจายที่ไมจําเปน ลดละเลิกอบายมุข สงเสริมการปลูกผักสวนครัว และประกอบอาชีพเสริม เชน ทําสวน  
รับจาง  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน ประชาชนในชุมชนยังมีแนวคิดรวมกันในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหเยาวชนคนรุนหลังไดสืบทอดและอนุรักษไว จากปราชญชาวบาน อาทิเชน ความสามารถ  จักรสานไมไผ  
ทอผาไหม  การเพาะปลูก และขยายพันธุดวยการเกษตรแบบทฤษฎีใหม ปญหาและอุปสรรคพบวา ภายใต
สภาพทางสังคมที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูงขึ้นทําใหประชาชนเริ่มที่จะใหความสําคัญตอวัตถุนิยม
เพ่ิมขึ้น ทําใหหนี้สินตอครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบของอาชีพที่
คอนขางมีขอจํากัดในเรื่องของความหลากหลายของรายได และขาดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งหมูบานตองเปนผูหาทางแกไขปญหาดานเงินทุนเงิน โดยใชวิธกีารรวมบริจาคหรือการทําผาปา กฐิน 
เพ่ือรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการตางๆ ที่หมูบานไดจัดทําข้ึน แตคนในชุมชนมีความสามัคคีกันและให
ความรวมมือในการปฏิบัติงานดี ที่สําคัญประชาชนมีการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแตละ
ครัวเรือน และอยูแบบแบงปนฉันพ่ีนอง ทําใหเมื่อมีการขอความรวมมือมักจะไดรับดวยความเต็มใจและพรอม
เพรียง ถือเปนกลุมตัวอยางที่ดีในการพัฒนาตอยอดการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน
ตอไป 
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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 เพ่ือเปนแนวทางเชิงประจักษในการ
บริหารประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองทําใหประเทศมีความเจริญขึ้นอยางเรื่อยๆ ตามลําดับ และใน
ปจจุบันกําลังใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2560) โดยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9-10 ไดอัญเชิญ “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม” ที่มีมาตั้งแตป พ.ศ. 2510 มาเปน              
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารประเทศตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงปกครองแผนดิน
ไทย ทรงริเริ่มหลักเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการหลวง เพ่ือใหพสก
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นิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอยางยั่งยืนดวยวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุกระดับ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการดําเนินชีวิตในดานตางๆ อันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  ประชาชนอยูอยางรมเย็นเปนสุข สังคมมีความเขมแข็งและประเทศชาติมั่นคงโดยมุง
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา คือ มุงสรางความสมดุลเพ่ือความยั่งยืน หรือเปนแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมโดยรวมเปนแนวทางในการสรางภูมิคุมกันใหสังคม
พรอมรับกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกที่เห็นไดเดนชัด ไมวาจะเปนดานวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกภายใตยุคโลกาภิวัฒน ไปสูสถานการณที่ดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

“การบัญชีครัวเรือน (Home Accounting)” เปนเครื่องมือประเภทหน่ึงในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีการสงเสริมใหนํามาประยุกตและบูรณาการเขากับชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย  ดวย
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูจัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถทราบประเภทของรายรับรายจายท่ีเกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจําวัน แลววางแผน ประมาณการณทางการเงินเพ่ือลดคาใชจายที่ไมจําเปนทําใหเกิดการประหยัดและ
การออม และในที่สุดมีเงินเหลือเพียงพอที่จะสามารถชําระแกไขปญหาหนี้สินไดอยางย่ังยืน  (ภัทรา เรืองสิน
ภิญญา, 2554) ซึ่งหนวยงานตางๆ เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ สํานักงานพัฒนาชุมชน และสถาบันการศึกษา เปนตน ตางใหการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ดวยการจัดทําคูมือประกอบการบันทึกบัญชีครัวเรือนท่ีแตกตางกัน
ภายใตวัตถุประสงคทิศทางเดียวกัน และในงานวิจัยครั้งนี้ไดประยุกตรูปแบบตามสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ซึ่งมีลักษณะรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมตอบริบทของชุมชนสามารถตอบสนองความเขาใจ และการ
จัดทําของประชาชนมากที่สุด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานให บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
นโยบายยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีทิศทาง
และแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มุงพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปนแหลงความรูและที่พ่ึ งของ
ทองถิ่นและภูมิภาค เสริมสรางคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยใหเขมแข็งยั่งยืน และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ หนึ่งในยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คือ การวิจัยและการ
ใหบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน โดยมีกลยุทธการพัฒนางานวิจัย
และการบริการวิชาการในดาน (1) พัฒนางานวิจัยดานปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน และเครือขายความรวมมือกับชุมชน โดยมีหนวยงานสนับสนุนการศึกษา คนควาและวิจัยที่ชัดเจน 
จัดหาทุนสนับสนุนอยางตอเนื่องและพอเพียงตอความตองการ (2) สงเสริมงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และดานสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงหนวยงานสถาบันและชุมชนในพ้ืนที่  (3) พัฒนาการ
บริการวิชาการในเชิงรุกและครบวงจรใหครอบคลุมทุกกลุมประชากรและภาคสวนตางๆ และ  (4) พัฒนางาน
บริการวิชาการแกชุมชน ใหบริการชุมชนในการสืบคนขอมูล จัดอบรมใหบุคลากรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการ
วิจัยเพ่ืออนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (งานวิจัยและพัฒนา, 2555) ประกอบกับแผนพัฒนา
ประเทศฉบับที่ 11 ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และแผนการวิจัยแหงชาติป 2555 – 2559  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ , 2555) ไดใหความสําคัญกับการมุงเนนการ
พัฒนาประเทศและแนวทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรูดวยตนเอง วัฒนธรรม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพ่ือความม่ันคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การ
สรางความเขมแข็งและการสรางภูมิคุมกันของทองถิ่นและสังคมรวมทั้งการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนที่เนน
กระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน ระดมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้ง
ในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ือง เพ่ือ
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รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ 
เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  
ดังนั้น การใหบริการวิชาการแกสังคม จึงถือเปนภาระหนาที่หลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในฐานะที่ เปน
สถาบันการศึกษาข้ึนอุดมศึกษา  เพ่ือเผยแพรวิชาการซ่ึงจะชวยใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการดําเนิน
ชีวิตไดดีขึ้น  

การติดตามผลการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่องหลังโครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาการ
บัญชีที่ไดจัดทําขึ้นในชื่อโครงการบริการวิชาการสูชุมชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน  “ความรู ปรัชญา สูการ 
ปฏิบัติ” พบวา ประชาชนยังคงมีความตองการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยฯ เขามาสงเสริมกํากับติดตาม และเปนพ่ี
เลี้ยงในเรื่องของการจัดทําบัญชีอยางเปนระบบเพ่ือสรางความสมดุลทางการเงิน เนื่องจากวา สวนใหญ
หนวยงานราชการที่ออกมาบริการวิชาการ มักจะขาดการติดตามอยางตอเน่ือง ดังนั้ น หากมหาวิทยาลัยจะ
ออกมาใหบริการ ประชาชนก็มีความยินดีที่จะเขารวมโครงการเนื่องจากไดรับประโยชนจากการบริการทาง
วิชาการครั้งนี้มากความรูที่ไดรับไปสามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและอนาคตได  โดยเชื่อมั่น
วาหากสามารถท่ีจะจัดทําอยางเปนระบบไดก็จะทําใหมีระเบียบในดานรายรับและรายจายมากขึ้น จากเหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงเปนที่มาสําคัญท่ีทําใหผูวิจัยศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาเบ้ืองตนเพ่ือหาแนวทางสรางเสริม
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความสมดุลดานการใชชีวิตประจําวันทางการเงิน ทราบปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการสงเสริมการการบริหารจัดการดานการเงิน และปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางชุมชนตนแบบ
ดานความสมดุลทางการเงิน ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ สามารถที่จะเสริมสรางชุมชนตนแบบดาน 
ความสมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจน
ขยายผลความสําเร็จไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร องคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน อีกท้ัง สามารถนําผลการวิจัยไปประกอบการสงเสริมนโยบายการจัดทําบัญชีครัวเรือนใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนดานงบประมาณหรือกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารงานตอไป 

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทพ้ืนที่ของหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินชีวิตประจําวันในหมูบานตาเกษ  ตําบลตาเกษ 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
3. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการเสริมสรางชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินในชุมชนบาน

ตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลประโยชนงานวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหความเปนไปไดในการสงเสริมชุมชนบานตาเกษสู 
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินตอไป 
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รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ 
เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  
ดังน้ัน การใหบริการวิชาการแกสังคม จึงถือเปนภาระหนาที่หลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยในฐานะที่ เปน
สถาบันการศึกษาข้ึนอุดมศึกษา  เพ่ือเผยแพรวิชาการซ่ึงจะชวยใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการดําเนิน
ชีวติไดดีขึ้น  

การติดตามผลการใหบริการวิชาการอยางตอเนื่องหลังโครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาการ
บัญชีที่ไดจัดทําขึ้นในชื่อโครงการบริการวิชาการสูชุมชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน  “ความรู ปรัชญา สูการ 
ปฏิบัติ” พบวา ประชาชนยังคงมีความตองการท่ีจะใหมหาวิทยาลัยฯ เขามาสงเสริมกํากับติดตาม และเปนพ่ี
เลี้ยงในเรื่องของการจัดทําบัญชีอยางเปนระบบเพ่ือสรางความสมดุลทางการเงิน เนื่องจากวา สวนใหญ
หนวยงานราชการที่ออกมาบริการวิชาการ มักจะขาดการติดตามอยางตอเนื่อง ดังนั้ น หากมหาวิทยาลัยจะ
ออกมาใหบริการ ประชาชนก็มีความยินดีที่จะเขารวมโครงการเนื่องจากไดรับประโยชนจากการบริการทาง
วิชาการคร้ังน้ีมากความรูที่ไดรับไปสามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและอนาคตได  โดยเชื่อมั่น
วาหากสามารถท่ีจะจัดทําอยางเปนระบบไดก็จะทําใหมีระเบียบในดานรายรับและรายจายมากขึ้น จากเหตุผล
ดังกลาวขางตน จึงเปนที่มาสําคัญที่ทําใหผูวิจัยศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องตนเพ่ือหาแนวทางสรางเสริม
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความสมดุลดานการใชชีวิตประจําวันทางการเงิน ทราบปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการสงเสริมการการบริหารจัดการดานการเงิน และปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางชุมชนตนแบบ
ดานความสมดุลทางการเงิน ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ สามารถที่จะเสริมสรางชุมชนตนแบบดาน 
ความสมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจน
ขยายผลความสําเร็จไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และสรางความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานตรวจบัญชีศรีสะเกษ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร องคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน อีกทั้ง สามารถนําผลการวิจัยไปประกอบการสงเสริมนโยบายการจัดทําบัญชีครัวเรือนใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนสนับสนุนดานงบประมาณหรือกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการบริหารงานตอไป 

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทพ้ืนที่ของหมูบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคดานการดําเนินชีวิตประจําวันในหมูบานตาเกษ  ตําบลตาเกษ 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
3. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการเสริมสรางชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินในชุมชนบาน

ตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลประโยชนงานวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหความเปนไปไดในการสงเสริมชุมชนบานตาเกษสู 
ชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงินตอไป 
 
 
 
 

 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง (Population and Sample) 

  กลุมเปาหมายหลัก คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ, 2557) และเนื่องจาก
ในการเก็บแบบสอบถามโดยการลงพ้ืนที่กับกลุมประชาชนนั้น ผูวิจัยไมสามารถที่จะทําการควบคุมปจจัย
ภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลได ยกตัวอยางเชน กิจวัตรประจําวัน ภาระหนาที่ 
และการใหความรวมมือ เปนตน จึงไดทําการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการ โดยมีทั้งหมด              
3 เกณฑการคัดเลือก คือ 1) กลุมตัวอยางตองเปนครัวเรือนที่มีความสนใจในการเขารวมโครงการอยางแทจริง 
2) กลุมตัวอยางตองมีความสามารถดานการเขียนอาน และการคิดคํานวณ เพ่ือทําการบันทึกบัญชีครัวเรือนให
ถูกตองและเปนปจจุบันได และ 3) กลุมตัวอยางตองสามารถเขารวมโครงการทุกครั้งที่มีการจัดเวทีวิจัยในพ้ืนที่
ได ทั้งนี้ เพื่อทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอยตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว 
(Clark et al., 2003) ทําใหบทสรุปมีกลุมตัวอยางท่ีเขารับการวิจัยตามโครงการทั้งสิ้น 40 ครัวเรือนจาก 50 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมด       

ขั้นที่ 1  
ศึกษาบริบทพ้ืนที่ชุมชนตาเกษ 
- ดานปจจัยพ้ืนฐานและ

สภาพแวดลอมท่ัวไป 
- ดานการเงิน 

ปจจัยนําเขา  (Input) 
ชุมชนบานตาเกษ  
อําเภออุทุมพรพิสัย 
 จังหวัดศรีสะเกษ    

ขั้นที่ 2  

ศึกษาสภาพปญหาอุปสรรค 
ของชุมชนบานตาเกษ 

ผลลัพธ (Output) 
ขอมูลพ้ืนฐานในวิเคราะหความ
เปนไปไดในการสรางเสริมชุมชน

ตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน    
หมูบานตาเกษตําบลตาเกษ         

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏบิัติการ 

(Action Research)            
เนนการมีสวนรวมการวิจยัดวยการ

สนทนากลุม การสมัภาษณ 
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         2.  ขอบเขตดานพื้นที่  
                  พ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย  คือ ชุมชนบานตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
         3.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                    งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเนนการพัฒนาหรือการ
แกปญหา โดยอาศัยการทํางานรวมกันของทีมผูวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง  
โดยมุงศึกษาสภาพทั่วไปในชีวิตประจําวัน  วิเคราะหปญหา เพ่ือหาความเปนไปไดในการสรางวงจรการพัฒนา
อยางตอเนื่องดานความสมดุลทางการเงินใหเกิดเปนชุมชนตนแบบความสมดุลทางการเงินชุมชนบานตาเกษ 
ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือใหผลการปฏิบัติทางดานการเงินมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
หรือสามารถแกไขปญหาที่มีได 
         4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
           เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 งานวิจัยคร้ังนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) มีลักษณะเปนการวิจัยและพัฒนา 
ดวยการลงสํารวจเชิงพ้ืนที่โดยใชกระบวนการสัมภาษณ (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus 
Group) และวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Action Research) (Bogdan and Biklen, 2003) ระหวาง
ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน วิทยากรกระบวนการชุมชน โดยคณะนักวิจัยไดลงพ้ืนที่ตามแหลงขอมูลตางๆ  
เพ่ือทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษาแบบมีเปาหมายที่ชัดเจน เนนการมีสวนรวมระหวาง 
ทีมงานนักวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง โดยมุงศึกษาสภาพพ้ืนฐานในดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สภาพปญหาและอุปสรรค เพ่ือนํามาวิเคราะห ความเปนไปไดในการสรางชุมชนตนแบบความ
สมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตอไป  
          
 ขั้นการเก็บขอมูลภาคสนาม 

ในการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง ผูวิจัยจะมีการติดตอประสานงานกอนที่จะลงพ้ืนที่ทุกครั้งกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเกษ หรือ ผูรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ เพ่ือนําเสนอเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค เนื้อหา และกระบวนการตางๆ ที่จะดําเนินการในการลงพ้ืนที่  เพ่ือสรางการมีสวนรวม ความ
เขาใจ และการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานกับกระบวนการดําเนินการของผูวิจัย ผูวิจัยใชกระบวนการ
สัมภาษณเปนกระบวนการแรกของการรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยผูชวยวิจัยจะทําสอบถามกับ
ชาวบานในชมุชนบานตาเกษ โดยเนนการใชภาษาถิ่น เนื่องจากตองการใหผูตอบแบบสอบถามสามารถสื่อสาร
และเปนการแสดงความเปนกันเองระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ โดยใชคําถามปลายเปดที่เนนให
ชาวบานแสดงรายละเอียดใหมากที่สุดโดยใชคําวาอยางไร ทําไม เพราะเหตุใด ใชระยะเวลาในการสัมภาษณ
ประมาณ 10-20 นาที ตอคน/กลุม และผูชวยวิจัยจะทําการจดบันทึกขอมูลระหวางการสนทนา ทั้งนี้ เนื่องจาก
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนผูที่มีอายุมาก อาจจะมีปญหาในเรื่องการอาน การเขียน ทําใหระหวางการสนทนา
ผูวิจัยจะตองใชคําพูดที่เขาใจงายและทวนคําถามและคําตอบทุกครั้ง กอนจะทําการสรุปผลอีกครั้งระหวางการ
จดบันทึกการสนทนา หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบ ความถูกตองของคําตอบโดยใหผูตอบแบบสอบถาม
รับทราบรายละเอียดอีกครั้งวาเปนไปตามท่ีผูใหขอมูลตองการสื่อสารหรือไม หากมีขอขัดแยงก็จะทําการแกไข
ทันที  เพ่ือสรางความนาเชื่อถือของขอมูล และเพื่อตอบคําถามงานวิจัยและวัตถุประสงคงานวิจัย แตละ
ประเด็นอยางชัดเจน 
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         2.  ขอบเขตดานพื้นที่  
                  พ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย  คือ ชุมชนบานตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
         3.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                    งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยเนนการพัฒนาหรือการ
แกปญหา โดยอาศัยการทํางานรวมกันของทีมผูวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง  
โดยมุงศึกษาสภาพทั่วไปในชีวิตประจําวัน  วิเคราะหปญหา เพ่ือหาความเปนไปไดในการสรางวงจรการพัฒนา
อยางตอเนื่องดานความสมดุลทางการเงินใหเกิดเปนชุมชนตนแบบความสมดุลทางการเงินชุมชนบานตาเกษ 
ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือใหผลการปฏิบัติทางดานการเงินมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
หรือสามารถแกไขปญหาที่มีได 
         4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
           เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) มีลักษณะเปนการวิจัยและพัฒนา 
ดวยการลงสํารวจเชิงพ้ืนที่โดยใชกระบวนการสัมภาษณ (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus 
Group) และวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Action Research) (Bogdan and Biklen, 2003) ระหวาง
ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน วิทยากรกระบวนการชุมชน โดยคณะนักวิจัยไดลงพ้ืนท่ีตามแหลงขอมูลตางๆ  
เพ่ือทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการศึกษาแบบมีเปาหมายที่ชัดเจน เนนการมีสวนรวมระหวาง 
ทีมงานนักวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิจัยชุมชนและประชาชนกลุมตัวอยาง โดยมุงศึกษาสภาพพ้ืนฐานในดําเนิน
ชีวิตประจําวัน สภาพปญหาและอุปสรรค เพ่ือนํามาวิเคราะห ความเปนไปไดในการสรางชุมชนตนแบบความ
สมดุลทางการเงินในชุมชนบานตาเกษ ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตอไป  
          
 ขั้นการเก็บขอมูลภาคสนาม 

ในการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง ผูวิจัยจะมีการติดตอประสานงานกอนที่จะลงพ้ืนที่ทุกคร้ังกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาเกษ หรือ ผูรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ เพ่ือนําเสนอเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค เน้ือหา และกระบวนการตางๆ ที่จะดําเนินการในการลงพ้ืนที่  เพ่ือสรางการมีสวนรวม ความ
เขาใจ และการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานกับกระบวนการดําเนินการของผูวิจัย ผูวิจัยใชกระบวนการ
สัมภาษณเปนกระบวนการแรกของการรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง โดยผูชวยวิจัยจะทําสอบถามกับ
ชาวบานในชุมชนบานตาเกษ โดยเนนการใชภาษาถิ่น เนื่องจากตองการใหผูตอบแบบสอบถามสามารถสื่อสาร
และเปนการแสดงความเปนกันเองระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ โดยใชคําถามปลายเปดที่เนนให
ชาวบานแสดงรายละเอียดใหมากท่ีสุดโดยใชคําวาอยางไร ทําไม เพราะเหตุใด ใชระยะเวลาในการสัมภาษณ
ประมาณ 10-20 นาที ตอคน/กลุม และผูชวยวิจัยจะทําการจดบันทึกขอมูลระหวางการสนทนา ทั้งนี้ เนื่องจาก
กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนผูที่มีอายุมาก อาจจะมีปญหาในเรื่องการอาน การเขียน ทําใหระหวางการสนทนา
ผูวิจัยจะตองใชคําพูดที่เขาใจงายและทวนคําถามและคําตอบทุกครั้ง กอนจะทําการสรุปผลอีกครั้งระหวางการ
จดบันทึกการสนทนา หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบ ความถูกตองของคําตอบโดยใหผูตอบแบบสอบถาม
รับทราบรายละเอียดอีกครั้งวาเปนไปตามท่ีผูใหขอมูลตองการส่ือสารหรือไม หากมีขอขัดแยงก็จะทําการแกไข
ทันที  เพ่ือสรางความนาเชื่อถือของขอมูล และเพื่อตอบคําถามงานวิจัยและวัตถุประสงคงานวิจัย แตละ
ประเด็นอยางชัดเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2   บรรยากาศการลงพ้ืนที่สํารวจโจทยปญหาในพ้ืนท่ี 
 
1. ขั้นเตรียมการดานอุปกรณสนามในการเก็บรวบรวมขอมูล 
      การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการหลากหลาย เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวนเชิงลึก 
โดยใชอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เคร่ืองบันทึกเสียง กลองดิจิตอลที่สามารถบันทึกน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหวได สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา โดยผูวิจัยไดเขาไปศึกษา ณ สถานท่ีจริงคือ หมูบานตาเกษ 
ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  โดยใชบริเวณสถานที่ศาลาประชาคมเพ่ือเขาทําการ
สนทนากลุมการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล การตรวจติดตามผลการลงมือปฏิบัติการบัญชีครัวเรือน เปน
สถานที่เก็บขอมูล  
 
2. ขั้นเตรียมการข้ันตอนการสนทนา 
      ดานคําถามและการใหรหัส ผูวิจัยไดใชคําถามหลักคําถามรอง และคําถามซ้ําเพ่ือเปนการกระตุน
ใหไดคําถามที่ถูกตองตรงประเด็นมากข้ึน โดยทั่วไปการถามซ้ํามีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะใหสัมภาษณใหคําตอบที่
สมบูรณ  ชัดเจน  มีรายละเอียดตอเนื่องโดยใชรหัสคําถามแทนเปน Q  คําตอบจากผูใหสัมภาษณเปน A โดย
ผูวิจัยไดทําการแนะนําตัวและบอกถึงวัตถุประสงคในการทํางานวิจัยในครั้งนี้แกผูรวมสนทนาเพ่ือเปนการสราง
บรรยากาศและไดซักถามชื่อของผูใหสัมภาษณเปนการแลกเปลี่ยนการสนทนาเบื้องตนกอนท่ีจะเริ่มทําการ
สัมภาษณ (Kelly,  2001) ผูวิจัยไดทําการอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ขอตกลงวิจัยรวมกันเบื้องตนใน
ชุมชน ความหมายของคําวา การบัญชีครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียงและวัตถุประสงคอยางชัดเจนใหแก
ผูเขารวมวิจัยดวยภาษาพ้ืนบานที่เขาใจงาย เนื่องจากผูรวมสนทนาสวนใหญเปนชาวบาน ดังนั้น การใชคําถาม 
และภาษาจึงตองมีการระมัดระวังและอธิบายไดอยางชัดเจน โดยเร่ิมตนคําถามดวยการใหบอกถึงความรูและ
ความเขาใจดานการบัญชี แลวไดนําเขาสูคําถามท่ีไดเตรียมไว (Bogdan and Biklen, 2003) หลังจากท่ีไดทํา
การสอบถามตามวัตถุประสงคที่ตองการแลว ผูชวยผูวิจัยก็ไดทําการแจกเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ สมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน และการมีสวนรวมดวยการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นขอคําถาม
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ตางๆ ที่ผูวิจัยไดใหผูรวมวิจัยเปนผูสะทอนออกมาใหครอบคลุมในกระดาษแสดงความคิดเห็น ที่ผูชวยวิจัยไดทํา
การแจกให หลังจากน้ัน ก็ทําการสรุปผลแตละประเด็นของแตละกลุม แลวขอความคิดเห็นรวมถึงความถูกตอง
ในสิ่งที่ตองการสะทอนวามีความถูกตองหรือไม หลังจากนั้นจึงทําการบันทึกขอมูลอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  บรรยากาศการจัดการสนทนากลุม และการมีสวนรวมในการสนทนา 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ดานบริบทพ้ืนที่และสภาพแวดลอมทั่วไป  
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
เสริมสําคัญท่ีเปนแหลงท่ีมาของรายได คือ ทําสวน เลี้ยงสัตว และจักสาน  นอกจากรายไดประจําแตละ
ครัวเรือนแลว รายไดสวนหนึ่งที่เปนปจจัยเสริมจะเกิดจากกลุมสตรีแมบานและกลุมเกษตรอินทรียชีวภาพ โดย
มีทุนเนินการรวม 1,000,000 บาท สําหรับรายจายสวนใหญเกิดจากหมวดการผลิตประมาณ 1,528,000 บาท/
ป รองลงมาเกิดจากหมวดอาหาร/ยารักษาโรค ประมาณ 850,300  บาท/ป โดยภาระหน้ีสินผูกพันสวนใหญ
เกิดจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ประมาณ 1,408,500 บาท/ป และเกิดจากกลุมองคกร 
ประมาณ 1,000,000 บาท/ป โดยไมมีภาระหนี้สินที่เกิดจากหนี้นอกระบบและนายทุนเลย 
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1.2 ดานการเงิน 
พบวา ประชาชนบานตาเกษ มีการจัดสวัสดิการกองทุนตางๆ ในหมูบาน จํานวน  5  กองทุน

ประกอบดวย 1) กองทุนหมูบาน 2) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 3) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 4) 
กองทุนผลิตขาวชุมชุม และ 5) กลุมสตรีแมบาน โดยจะเปนแหลงในการหาเงินทุนหมุนเวียนแกสมาชิก ชวยใน
เรื่องการสงเสริมกิจกรรมของกลุม ระดมเงินออม สงเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชนและใหสมาชิกกูยืม และ
พบวาไมมีปญหาดานการพนันที่ถือเปนรายจายท่ีไมกอใหเกิดประโยชน ถือเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งในการ
สรางความมั่นคงของชีวิตที่ดี นอกจากน้ี ผูนําชุมชนยังมีนโยบายในการสงเสริมใหนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในครัวเรือน โดยเนนการลดรายจายที่ไมจําเปน ลดละเลิกอบายมุข สงเสริมการปลูกผักสวนครัว 
และประกอบอาชีพเสริม เชน ทําสวน  รับจาง  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน และพบวามีหลายครอบครัวที่
สามารถสรางรายไดจากการปลูกผักสวนครัว โดยเฉลี่ยประมาณ 400,000 บาทตอป นอกจากนี้ ประชาชนใน
ชุมชนยังแนวคิดรวมกันในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเยาวชนคนรุนหลังไดสืบทอดและอนุ รักษไว จาก
ปราชญชาวบาน อาทิเชน ความสามารถ  จักรสานไมไผ  ทอผาไหม  การเพาะปลูก และขยายพันธุดวย
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม เปนตน 

 
วัตถุประสงคที่ 2 ปญหาและอุปสรรคบริบทชุมชนของชุมชนบานตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย 

จังหวัดศรีสะเกษ  
พบวา เมื่อสภาพทางสังคมท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูงขึ้นทําใหประชาชนเริ่มที่จะให

ความสําคัญตอวัตถุนิยมเพ่ิมข้ึน สิ่งของบางอยางถึงแมเปนสิ่งฟุมเฟอยแตในบางมุมก็นับวาเปนสิ่งที่จําเปนที่แต
ละครัวเรือนจะตอบสนอง เชน อินเทอรเนตประจําบาน โทรศัพทมือถือรุน Smart Phone เปนตน ทั้งน้ี เพ่ือ
อํานวยความสะดวกเพ่ิมขึ้นในการติดตอสื่อสารหรือการทําธุรกรรมตางๆ ที่มากขึ้น ทําใหบางครัวเรือนตองมี
การกอหนี้สิน เพ่ือตอบสนองตอวัตถุและการบริโภคตามมา  

 
ปญหาของชุมชน 
1. หนี้สินตอครัวเรือนมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบของอาชีพที่

คอนขางมีขอจํากัดในเรื่องของความหลากหลายของรายได    
2. ไมมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีเพียงพอตอการประกอบอาชีพ 
3. มีการอพยพไปทํางานตางถ่ิน 
4. การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและจากภายนอกยังคงมีนอย 
5. ขาดทักษะดานการบริหารจัดการกลุมในชุมชน เชน กลุมอาชีพกลุมสตรีฯ ทําใหเกิดความตอเนื่อง

ของการดําเนินงาน 
6. ในบางโครงการที่จัดทําข้ึนรวมกันของหมูบาน ยังขาดความเหมาะสมในการวางแผนสงผลตอการ

นําแผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ และอาจเกิดความลาชาของ
ความกาวหนาของงานเนื่องจาก การรับผิดชอบหลักในการเปนผูนํามักจะอยูที่กลุมคนปฏิบัติงานบางกลุม
เทานั้น 

7. มีกระแสการใชสินคาฟุมเฟอย ยึดบริโภคนิยมเขามากระตุนและดึงดูดใจ 
8. มีแนวโนมในการพัฒนาที่ไมสมดุล โดยมีสิ่งลอใจดานวัตถุมากกวาที่กระทบกับการพัฒนาความสุข

ดานจิตใจที่เพิ่มขึ้น 
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อุปสรรค/จุดออนของชุมชน  
1. ประชาชนคอนขางขาดความรูในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และไมมีทักษะเสริมดานอ่ืนๆ ทํา 

ใหมีรายไดจากอาชีพที่จํากัด 
2. ในการสรางโอกาสตางๆ ในการทํากิจกรรมทั้งสวนตัวและสวนรวมคอนขางที่จะขาดงบประมาณ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งหมูบานตองเปนผูหาทางแกไขปญหาดานเงินทุนเงิน โดยใชวิธีการรวม
บริจาคหรือการทําผาปา กฐิน เพ่ือรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการตางๆ ที่หมูบานไดจัดทําขึ้น 

3. ประชาชนเร่ิมมีการใชสินคาฟุมเฟอย ยึดบริโภคนิยม 
 

จุดแข็งของชุมชน  
1. ชุมชนมีกองทุน แหลงเงินทุนในชุมชน  
2. ชุมชนมีการรวมกลุม มีกลุม/องคกรที่เขมแข็ง  
3. ผูนําหมูบาน/ผูนํากลุมองคกร มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 
4. คนในชุมชนมีความสามัคคีกันและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดี 
5. ประชาชนมีความตองการอยากจะพัฒนาศักยภาพดานอาชีพที่หลากหลากหลายอยางตอเนื่อง 
6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเปดใจยอมรับโอกาสและการมีสวนรวมตางๆ ทั้งทางดานวิชาการ

ความคิด การสรางอาชีพ การวางแผนการดําเนินชีวิตจากทั้งในและนอกหนวยงานที่ไดเขามาสงเสริม 
7. ประชาชนมีการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแตละครัวเรือน และอยูแบบแบงปนฉันพ่ี

นอง ทําใหเมื่อมีการขอความรวมมือมักจะไดรับดวยความเต็มใจและพรอมเพรียง 
 

โอกาสของชุมชน  
1. สามารถบริหารจัดการแหลงเงินทุนในชุมชนใหเกิดประโยชนตอสมาชิกในชุมชนได 
2. สมาชิกในชุมชนไดเขาถึงแหลงเงินทุนในชุมชน 
3.  มีกลุม/องคกรที่เขมแข็งสามารถบริหารจัดการพัฒนาชุมชนได 
4. มีหนวยงานภาครัฐ/เอกชน องคกรเครือขาย  ใหการสงเสริมสนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณและ

ใหความรูทางวิชาการ  เปนที่ปรึกษาได 
 
 

ภาพที่ 4  การสรางรายไดจากกลุมอาชีพและรายไดจากครัวเรือน 
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อุปสรรค/จุดออนของชุมชน  
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ใหมีรายไดจากอาชีพท่ีจํากัด 
2. ในการสรางโอกาสตางๆ ในการทํากิจกรรมทั้งสวนตัวและสวนรวมคอนขางที่จะขาดงบประมาณ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ซึ่งหมูบานตองเปนผูหาทางแกไขปญหาดานเงินทุนเงิน โดยใชวิธีการรวม
บริจาคหรือการทําผาปา กฐิน เพ่ือรวบรวมเงินทุนสนับสนุนโครงการตางๆ ที่หมูบานไดจัดทําขึ้น 

3. ประชาชนเร่ิมมีการใชสินคาฟุมเฟอย ยึดบริโภคนิยม 
 

จุดแข็งของชุมชน  
1. ชุมชนมีกองทุน แหลงเงินทุนในชุมชน  
2. ชุมชนมีการรวมกลุม มีกลุม/องคกรที่เขมแข็ง  
3. ผูนําหมูบาน/ผูนํากลุมองคกร มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 
4. คนในชุมชนมีความสามัคคีกันและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดี 
5. ประชาชนมีความตองการอยากจะพัฒนาศักยภาพดานอาชีพที่หลากหลากหลายอยางตอเนื่อง 
6. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในการเปดใจยอมรับโอกาสและการมีสวนรวมตางๆ ทั้งทางดานวิชาการ

ความคิด การสรางอาชีพ การวางแผนการดําเนินชีวิตจากทั้งในและนอกหนวยงานที่ไดเขามาสงเสริม 
7. ประชาชนมีการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในแตละครัวเรือน และอยูแบบแบงปนฉันพ่ี

นอง ทําใหเมื่อมีการขอความรวมมือมักจะไดรับดวยความเต็มใจและพรอมเพรียง 
 

โอกาสของชุมชน  
1. สามารถบริหารจัดการแหลงเงินทุนในชุมชนใหเกิดประโยชนตอสมาชิกในชุมชนได 
2. สมาชิกในชุมชนไดเขาถึงแหลงเงินทุนในชุมชน 
3.  มีกลุม/องคกรที่เขมแข็งสามารถบริหารจัดการพัฒนาชุมชนได 
4. มีหนวยงานภาครัฐ/เอกชน องคกรเครือขาย  ใหการสงเสริมสนับสนุน ทั้งในดานงบประมาณและ

ใหความรูทางวิชาการ  เปนที่ปรึกษาได 
 
 

ภาพที่ 4  การสรางรายไดจากกลุมอาชีพและรายไดจากครัวเรือน 
 
 
 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเบื้องตนเพ่ือหาความเปนไปไดในการสรางเสริมชุมชนตนแบบดานความสมดุลทางการเงิน

หมูบานตาเกษตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 
พบวา ปญหาสวนใหญเกิดจากประชาชนคอนขางขาดความรูในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และไมมี
ทักษะเสริมดานอื่นๆ ทําใหมีรายไดจากอาชีพท่ีจํากัด รวมทั้งขาดการสนับสนุนดานงบประมาณและการกํากับ
ดูแลอยางตอเนื่องจากโครงการตางๆ ทําใหเกิดการหยุดชะงักและขาดควบคุม ติดตามอยางไดผลแทจริงแต
เนื่องจากชุมชนบานตาเกษมีความเขมแข็งดานความสามัคคีและการเปดใจรับทางดานการพัฒนาในเรื่องตางๆ 
รวมท้ังลักษณะผูนําชุมชนที่มีภาวะผูนําและความสํานึกรักพัฒนาบานเกิด รวมกับวัยรุนในหมูบานท่ีใหความ
รวมมือเปนแกนนําที่เขมแข็งในการพัฒนาและริเริ่มสรางสรรค ทําใหชุมชนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและไดรับ
การสงเสริมจากหนวยงานที่กํากับดูแล เชน องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ ธนาคารเกษตรและสหกรณเพ่ือ
การเกษตร เปนตน เปนอยางดี ตลอดจนการรวมกลุมอาชีพท่ีเปนการเสริมรายได เชน การทํากระเปาพลาสติก 
การปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถสรางรายไดเสริมไดอีกชองทาง ประกอบกับ การรณรงคไมยุงเก่ียวกับ
อบายมุขทุกประเภททําใหชุมชนตาเกษเปนชุมชนสีขาว สามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีความพอเพียง
และมีความสุข จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะสรางแนวทางสงเสริมใหเปนชุมชนที่มีความสมดุลทางการเงินในการตอ
ยอดงานวิจัยครั้งตอไป  
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ปจจัยกลยุทธการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด  
ของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

Factors affection the decision to buy fast food of teenage  
in Muang district Ubonratchathani province 

เกริกไกร  เมืองเหนือ1  
ปยกนิฏฐ  โชติวนชิ2 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคกับ
ปจจัยกลยุทธการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ รายได การศึกษา อาชีพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ วัยรุนชายและหญิง ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุระหวาง 15-25 ป 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
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 มีคาใชจายตอคร้ังตอคนในการ
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) มีชวงเวลาท่ี
บริโภค คือ 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 รับประทานท่ีรานพรอมส่ังกลับบาน จํานวน 114 
ราย (คิดเปนรอยละ 28.50) และมีชองทางขาวสารที่ไดรับ คือ  ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 98 ราย (คิดเปนรอยละ 
24.50) 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. ปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูดของวัยรุน เรียงลําดับ
ความมีอิทธิพลตามคาสัมประสิทธิ์ถดถอยคะแนนมาตรฐานของตัวแปรพยาการณจากมากไปนอย คือ  ดานบุคลากร 
ดานทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ และรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด ของวัยรุนได รอยละ 56.00 
  2. การศึกษาเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคกับปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุน โดยเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรพยากรณ 5 ดาน คือ ดาน
บุคลากร ดานทางกายภาพ ซึ่งรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูด ของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทาง

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
2 รองศาสตราจารย ดร. คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 
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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 การบริโภคอาหารท่ีไมถูกตองตามหลักโภชนาการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับสารอาหารชนิดหนึ่งมากหรือนอยเกินไปอาจสงผลเสียตอสุขภาพ การบริโภคอาหารให
ครบถวนตามหลักโภชนาการในสัดสวนที่เหมาะสมจะสงผลดีตอรางกายและชวยลดปญหาทางดานโภชนาการได การ
รับประทานอาหารของมนุษยนั้น ไดเกี่ยวของกับปจจัยหลายๆ ดานทั้งในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และปจจัยที่ตัวบุคคลเองเปนผูกระทํา (กุลวดี  รัศมีวิจารย 2539 : 1-3) 
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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 การบริโภคอาหารท่ีไมถูกตองตามหลักโภชนาการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับสารอาหารชนิดหนึ่งมากหรือนอยเกินไปอาจสงผลเสียตอสุขภาพ การบริโภคอาหารให
ครบถวนตามหลักโภชนาการในสัดสวนที่เหมาะสมจะสงผลดีตอรางกายและชวยลดปญหาทางดานโภชนาการได การ
รับประทานอาหารของมนุษยนั้น ไดเกี่ยวของกับปจจัยหลายๆ ดานทั้งในดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และปจจัยที่ตัวบุคคลเองเปนผูกระทํา (กุลวดี  รัศมีวิจารย 2539 : 1-3) 

 

 จากสภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับความกาวหนาของเทคโนโลยี  การขนสง 
ตลอดจนการสื่อสารที่รวดเร็ว การติดตอที่ไรพรมแดนเขามามีบทบาทมากขึ้น เกิดการรับเอาวัฒนธรรมการบริโภค
อาหารเขามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่สงผลใหคนไทยมีความเรงรีบ แขงขันกับเวลา การบริโภค
และการจัดเตรียมอาหารเปล่ียนแปลงไป การเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปและอาหารฟาสตฟูดไดเขามามีบทบาทในชีวิต
มากขึ้น ทําใหคนสวนใหญมีความตองการดานความสะดวกสบาย รวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดเตรียมอาหาร 
ฟาสตฟูด (Fast Food) หรือที่คนไทยมักเรียกกันวา “อาหารจานดวน” เปนคําที่ชาวอเมริกาคิดกันขึ้นมาไวสําหรับ
เรียกอาหารหรือขนมทั้งประเภทกินอ่ิมหรือกินเลนเปนอาหารวาง โดยมีการเตรียมและปรุ งไวจนสําเร็จหรือเกือบ
สําเร็จรูป แลวสามารถรับประทานไดเลยทันที หรือใชเวลาสําหรับกรรมวิธีขั้นสุดทายกอนรับประทานอาหารแคไมกี่
วินาที ผูบริโภคสามารถท่ีจะนั่งรับประทานในรานหรือนําออกไปกินนอกรานได ดังนั้น ฟาสตฟูดมี 2 ประเภท คือ 
อาหารมื้อหลัก (Full Meal Fast Food) ซึ่งจะประกอบไปดวยอาหารประเภทแปง เนื้อสัตว ผัก และอาหารวาง 
(Snack Food) เชน ไอศกรีม ขนมเคก โดนัท เปนตน (นลินี  เสาวภาคญ 2539 : 3) 
 จากรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหธุรกิจรานอาหารประเภทฟาสตฟูดไดรับความ
นิยมอยางรวดเร็ว เนื่องจากฟาสตฟูดเปนสัญลักษณของความเปนตะวันตก ซึ่งแสดงถึงความทันสมัย ความโกเกของ
ผูบริโภค และยังใหความสะอาด สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเปนส่ิงที่ตรงใจผูบริโภค จากประมาณการมูลคาตลาดอาหาร
ฟาสตฟูดของประเทศไทยในป 2550 ที่คาดวาจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 8.0 จากมูลคาตลาดรวมราว 
21,000 ลานบาท เมื่อเทียบกับในป 2549 นอกจากการขยายตัวของธุรกิจฟาสตฟูด ที่ตองเรงดําเนินการทามกลาง
สภาวะการแขงขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ระมัดระวังการจับจายใชสอยเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการ และนักการตลาดยิ่งตองใหความสําคัญตอกลยุทธ 
หรือ ยุทธวิธี ที่จะนํามาใช เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความพึงพอใจหรือมากกวาให
ไดมากที่สุด ดังนั้นการใหความสําคัญตอการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุมเปาหมายในปจจุบัน จีงกลายเปน
สวนประกอบท่ีสําคัญตอการวางแผนกิจกรรมทางการตรลาดที่นักการตลาด หรือผูประกอบการไมอาจมองขาม ไมนับ
รวมถึงมูลคาการซื้อขายขอมูลทางการตลาดที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของผูโภคจํานวนมหาศาล ที่สรางรายไดอยางเปน
กําไรใหบริษัทวิจัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ ในขณะเดียวกัน การเรงปรับตัวของผูประกอบการหรือการใหบริการให
ทันพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของของบริโภค 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 รวมถึงปจจัยอื่นๆ 
วามีเกณฑในการเลือกซื้อยางไร ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้คาดวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจประเภทนี้ 
และสามารถนําขอมูลไปกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดและปรับปรุงดานผลิตภัณฑใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี                      
 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคปจจัยกลยุทธการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
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ขอบเขตของการวิจัย 
            1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ วัยรุนชายและหญิงในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชวงอายุ ระหวาง 15-25 ป                            
จํานวนประมาณ  65,,690  คน  (สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 2548 : 10 - 25)     
 2. กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ไดแก วัยรุนชายและหญิง ในจังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีชวงอายุระหวาง 15-25 ป จํานวน  400  คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จ Krejcie 
and Morgan (1970 : 99, อางถึงใน ทองใบ  สุดชารี 2552 : 129) โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางเปน
สัดสวนแบงออกเปนกลุมที่บริโภคฟาสตฟูด ภายในหางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และรานฟาสตฟูดที่ตั้งอยูเดี่ยวๆ 
ซึ่งกระจัดกระจายอยูทั่วเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และทําการสุมตัวอยางในแตละกลุมยอยเขามาเปนกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการสุมงายโดยใชสัดสวนในแตละกลุมตัวอยางเทากัน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 
  ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริโภคอาหารฟาสตฟูด     
 2. การทดสอบ นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อประเมินหาความสอดคลองของ
เนื้อหา จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความสอดคลองแลวไปทดลองใชกับวัยรุนชายและหญิงในจังหวัด
อุบลราชธานีที่มีชวงอายุ ระหวาง 15-25 ปในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ชุด โดยเม่ือทดลองใชแลวทราบวา 
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือดานตัวแปรอิสระเทากับ 0.89 จากผลการวิเคราะหสรุปผลไดวาเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยดังกลาวมีคุณภาพและสามารถนําไปใชในการวิจัยได  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยนําหนังสือจากคณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายเพ่ือรวบรวมในการเก็บขอมูล ที่เปน
กลุมตัวอยางจํานวน 400 ฉบับ แลวนําแบบสอบถามที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ และเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวมาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่
กําหนด แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป วิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 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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ขอบเขตของการวิจัย 
            1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ วัยรุนชายและหญิงในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชวงอายุ ระหวาง 15-25 ป                            
จํานวนประมาณ  65,,690  คน  (สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 2548 : 10 - 25)     
 2. กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ไดแก วัยรุนชายและหญิง ในจังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีชวงอายุระหวาง 15-25 ป จํานวน  400  คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จ Krejcie 
and Morgan (1970 : 99, อางถึงใน ทองใบ  สุดชารี 2552 : 129) โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิอยางเปน
สัดสวนแบงออกเปนกลุมที่บริโภคฟาสตฟูด ภายในหางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน และรานฟาสตฟูดที่ตั้งอยูเดี่ยวๆ 
ซึ่งกระจัดกระจายอยูทั่วเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และทําการสุมตัวอยางในแตละกลุมยอยเขามาเปนกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการสุมงายโดยใชสัดสวนในแตละกลุมตัวอยางเทากัน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 
  ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริโภคอาหารฟาสตฟูด     
 2. การทดสอบ นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือประเมินหาความสอดคลองของ
เนื้อหา จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความสอดคลองแลวไปทดลองใชกับวัยรุนชายและหญิงในจังหวัด
อุบลราชธานีที่มีชวงอายุ ระหวาง 15-25 ปในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50 ชุด โดยเมื่อทดลองใชแลวทราบวา 
แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือดานตัวแปรอิสระเทากับ 0.89 จากผลการวิเคราะหสรุปผลไดวาเครื่องมือที่
ใชในการวิจัยดังกลาวมีคุณภาพและสามารถนําไปใชในการวิจัยได  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยนําหนังสือจากคณะบริหารธุรกิจ
และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายเพ่ือรวบรวมในการเก็บขอมูล ที่เปน
กลุมตัวอยางจํานวน 400 ฉบับ แลวนําแบบสอบถามที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ และเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวมาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่
กําหนด แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป วิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เพ่ือหาคารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test  F-test และการวิเคราะหการทดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression) และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมายเปนรายขอ โดยใช
เกณฑการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีศึกษาทั้งหมด 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 

 

 จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสตฟูด สวนใหญเลือกรับประมาณ ไกยาง 
จํานวน 92 ราย (คิดเปนรอยละ 23.25) รองลงมา มีคาใชจายตอครั้งตอคนในการบริโภคฟาสตฟูด 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
เลือกซื้อให รับประทานเอง จํานวน 184 ราย (คิดเปนรอยละ 46.00) มีชวงเวลาที่บริโภค คือ 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 รับประทานที่รานพรอมส่ังกลับบาน จํานวน 114 ราย (คิดเปนรอยละ 28.50) และมี
ชองทางขาวสารท่ีไดรับ คือ  ทางอินเตอรเน็ต จํานวน 98 ราย (คิดเปนรอยละ 24.50) 
 
           สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูด 
ของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 1. ดานการสงเสริมการตลาด วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับคูปองสวนลด
คาอาหารตามเทศกาลตางๆ การโฆษณาทางสื่อเชน โทรทัศนวิทยุเพิ่มปริมาณขณะที่ราคาเทาเดิมการลดราคาเม่ือซื้อ
ปริมาณมากสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิตมีระบบสมาชิกหรือสะสมยอด มีการออกแบบบรรจุภัณฑ เนื่องในวาระ
โอกาสและจัดจําหนายในราคาพิเศษ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑอยางชัดเจน ณ จุดจําหนายตามลําดับ 
 2. ดานราคา วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับปริมาณ
อาหาร ราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร มีการลดราคาตามโอกาสและเทศกาลตางๆ มีราคาตอหนวยถูกลงเม่ือซื้อ
เพิ่มในปริมาณมาก และมีหลายระดับราคาใหเลือกตามลําดับ 

3. ดานบุคลากร วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่อง มีพนักงานคอยแนะนํา
ผลิตภัณฑการแตงกายของพนักงานขาย พนักงานมีการติดตอส่ือสารกับลูกคาโดยใชคําพูดสุภาพเขาใจงายพนักงานมี
ความสุภาพออนนอมมีมารยาทในการตอนรับ และพนักงานมีจํานวนเพียงพอ ตามลําดับ 

4. ดานผลิตภัณฑวัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องชื่อเสียงของราน มี
สินคาหลากหลายใหเลือกซื้อ สวนผสมและวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑไดมาตรฐานและไมมีสารเจือปน บรรจุ
ภัณฑมีคุณภาพ สวย ใหม และสะอาด ภาชนะที่บรรจุสะอาดปลอดภัย และคุณภาพและรสชาติของอาหาร ตามลําดับ 

5. ดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องอุปกรณ
อํานวยความสะดวกเชนตะกรา ถาดรองเปนตนความเปนระเบียบเรียบรอยของสินคา ที่จัดวางการตกแตงรานทันสมัย
สะดุดตา ความกวางขวางของรานสะดวกซื้อความสะอาดและความเปนระเบียบ ตามลําดับ 

6. ดานการจัดจําหนาย วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่องความสะดวกของ
สถานท่ีจอดรถ 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/สถานท่ี ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดาน
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บุคลากร มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และสามารถรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไดรอยละ 56 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูด วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ เคยมาซ้ือแลวประทับใจจึงกลับมาซื้ออีก ยินดีที่จะแนะนําใหผูอื่นมา
ซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสฟูดที่รานนี ้คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดกับประโยชนที่ไดรับ ประเมินจาการ
สอบถามพนักงานขายเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูด 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 มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวา วัยรุนท่ีมีระดับรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 4. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมดาน
การจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
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 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 16 - 18 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญระดับต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  รายไดตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 
1,501 - 2,000 บาท ชนิดอาหารฟาสตฟูดที่รับประทานบอยสวนใหญเปนไกยาง คาใชจายตอครั้งตอคนในการบริโภค
อาหารฟาสตฟูด ระหวาง 101 - 300 เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดสวนใหญมาลองอาหารชนิดใหม  
เหตุผลที่ใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดเนื่องจากมีอาหารใหเลือกมาก สวนใหญซื้อรับประทานเอง ชวงเวลาที่บริโภค
อาหารฟาสตฟูดสวนใหญระหวาง 16.01 - 19.00 น. ความบอยที่บริโภคอาหารฟาสตฟูดสวนใหญ 4-5 ครั้ง/สัปดาห 
ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือนสวนใหญคือเคเอฟซี ลักษณะการบริโภคอาหารฟาสตฟูด
สวนใหญรับประทานท่ีรานพรอมส่ังกลับบาน ซึ่งมีสวนสอดคลองและไมสอดคลองกับวิจัยของอุดม นิยมคา วรรณาศรี 
เพ็ชราพร และวรรณภรณ ขันธพัทธ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความเก่ียวของตอพฤติกรรม
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บุคลากร มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และสามารถรวมกันทํานายการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไดรอยละ 56 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสฟูด วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ เคยมาซ้ือแลวประทับใจจึงกลับมาซื้ออีก ยินดีที่จะแนะนําใหผูอื่นมา
ซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสฟูดที่รานนี ้คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดกับประโยชนที่ไดรับ ประเมินจาการ
สอบถามพนักงานขายเก่ียวกับผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูด สอบถามรานอาหารฟาสตฟูดจากญาติ หรือ เพื่อนสนิท ซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารฟาสตฟูดเปนของฝากในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลตาง ๆ พิจารณาเปรียบเทียบจากรานอาหารฟาสต
ฟูดที่มีชื่อเสียง ประเมินจากความสะอาดของราน และตองการรับประทานอาหารฟาสตฟูด ซึ่งอยูในระดับมาก 

 ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี กับปจจัยสวนบุคคล 
 จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
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 มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 
0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวา วัยรุนท่ีมีระดับรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 4. จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมดาน
การจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานบุคลากร มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
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 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 16 - 18 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญระดับต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  รายไดตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 
1,501 - 2,000 บาท ชนิดอาหารฟาสตฟูดที่รับประทานบอยสวนใหญเปนไกยาง คาใชจายตอครั้งตอคนในการบริโภค
อาหารฟาสตฟูด ระหวาง 101 - 300 เหตุผลที่เลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดสวนใหญมาลองอาหารชนิดใหม  
เหตุผลที่ใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดเนื่องจากมีอาหารใหเลือกมาก สวนใหญซื้อรับประทานเอง ชวงเวลาที่บริโภค
อาหารฟาสตฟูดสวนใหญระหวาง 16.01 - 19.00 น. ความบอยที่บริโภคอาหารฟาสตฟูดสวนใหญ 4-5 ครั้ง/สัปดาห 
ยี่หออาหารฟาสตฟูดที่บริโภคผานมาในระยะเวลา 1 เดือนสวนใหญคือเคเอฟซี ลักษณะการบริโภคอาหารฟาสตฟูด
สวนใหญรับประทานท่ีรานพรอมสั่งกลับบาน ซึ่งมีสวนสอดคลองและไมสอดคลองกับวิจัยของอุดม นิยมคา วรรณาศรี 
เพ็ชราพร และวรรณภรณ ขันธพัทธ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความเก่ียวของตอพฤติกรรม

 

การบริโภคอาหารฟาสตฟูดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเด็นที่ไม
สอดคลองไดแก นักศึกษาเพศชายมีอัตราการบริโภคอาหารฟาสตฟูดตอเดือนสูงกวานักศึกษาเพศหญิง นักศึกษาที่
ครอบครัวมีรายไดตอเดือนแตกตางกันยังมีจํานวนคร้ังในการบริโภคอาหารฟาสตฟูดตอเดือนแตกตางกัน โดยนักศึกษา
ที่ฐานะครอบครัวมีรายไดตอเดือนสูงในบางกลุมมีการบริโภคอาหารฟาสตฟูดบอยคร้ังกวาและเสียคาใชจายในการ
บริโภคตอครั้งมากกวานักศึกษาที่ฐานะครอบครัวมีรายไดตอเดือนต่ํากวาอีกดวย  พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต
ฟูดโดยนั่งรับประทานที่รานเวลาที่รับประทานสวนใหญอยูในชวง 11.00-13.00 น. ซึ่งใชเวลาประมาณ 21-40 นาที
ตอครั้งโดยเฉลี่ยไปรับประทาน  2.64 ครั้งตอเดือนเสียคาใชจายเฉลี่ยในการบริโภค  201.50 บาทตอครั้งโดยนั่ง
รับประทานที่ราน ประเด็นที่สอดคลองไดแก กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกรับประทานอาหารฟาสตฟูดของรานเคนตั๊ก
กี้ฟรายชิคเกน (KFC) และเลือกด่ืมน้ําอัดลมประเภทของอาหารท่ีเลือกเปนอันดับหนึ่งคือไกทอด อันดับที่สองคือมัน
ฝรั่งทอด อันดับสามคือฮอทดอก ศูนยการคาท่ีกลุมตัวอยางเลือกไปรับประทานอาหารฟาสตฟูดคือเทสโกโลตัส และ
สวนใหญรับประทานรวมกับเพ่ือนๆ 
 2) การอภิปรายผลจากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร         
ฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 จากการศึกษาปจจัยกลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใหความสําคัญภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คือ ดานสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการจัด
จําหนาย และดานกระบวนการ ตามลําดับ สอดคลองกับวิจัยของอุดม นิยมคา วรรณา ศรีเพ็ชราพร และวรรณภรณ 
ขันธพัทธ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองการศึกษาปจจัยที่มีความเก่ียวของตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟู
ดของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาทัศนคติตออาหารประเภทฟาสตฟูด
ทั้ง 5 ดานพบวาดานผลิตภัณฑของสินคา ดานราคาของสินคา ดานสถานที่ ดานโฆษณาและบริการมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับสูงทั้งหมด และสอดคลองกับวิจัยของวรรณภา ศิริพงษ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการรับรูตําแหนงทาง
การตลาดของผูบริโภคที่มีตอรานอาหารฟาสตฟูดในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  พบวาเหตุจูงใจในการใชบริการ
เนื่องจากถูกกระตุนโดยวิธีการสงเสริมทางการตลาด คือ รายการสงเสริมการขายการโฆษณาภาพประกอบในใบปลิว
เปนตนปจจัยในดานคุณภาพของสินคาและบริการไมไดเปนสิ่งดึงดูดในการใชบริการมากนัก 

จากผลการวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมการตลาดวัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยให
ความสําคัญกับคูปองสวนลดคาอาหารตามเทศกาลตางๆการโฆษณาทางสื่อตางๆเชน โทรทัศนวิทยุเพิ่มปริมาณขณะท่ี
ราคาเทาเดิมการลดราคาเม่ือซื้อปริมาณมากสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิตมีระบบสมาชิกหรือสะสมยอด มีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเนื่องในวาระโอกาสและจัดจําหนายในราคาพิเศษมีการจัดแสดงผลิตภัณฑอยางชัดเจน ณ จุด
จําหนายตามลําดับดานกระบวนการในภาพรวม วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยใหความสําคัญกับเรื่อง
ขั้นตอนในการใหบริการสรางความพึงพอใจใหลูกคา ขั้นตอนในการใหบริการชัดเจนรวดเร็ว และมาตรฐานในการ
ใหบริการสม่ําเสมอ ตามลําดับดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับ
เรื่อง อุปกรณอํานวยความสะดวกเชนตะกรา ถาดรองเปนตนความเปนระเบียบเรียบรอยของสินคาที่จัดวางการ
ตกแตงรานทันสมัยสะดุดตา ความกวางขวางของรานสะดวกซ้ือความสะอาดและความเปนระเบียบ ตามลําดับดาน
การจัดจําหนาย/สถานท่ี วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเร่ืองความสะดวกของสถานที่จอด
รถมีบริการสงอาหารถึงที่ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทางบรรยากาศภายในรานการวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซื้อ
งายมีจําหนายใกลบาน/ที่พัก มีปายแสดงราคาไวชัดเจน  และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยูตลอดเวลา 
ตามลําดับ ดานบุคลากร วัยรุนใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับเรื่อง มีพนักงานคอยแนะนํา
ผลิตภัณฑการแตงกายของพนักงานขายพนักงานมีการติดตอสื่อสารกับลูกคาโดยใชคําพูดสุภาพเขาใจงายพนักงานมี
ความสุภาพออนนอมมีมารยาทในการตอนรับและ พนักงานมีจํานวนเพียงพอ ตามลําดับสอดคลองกับวิจัยของภัทร
วรรณ สุขพันธ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟูดของวัยรุนในอําเภอเมืองจังหวัด
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ลําปางพบวาวัยรุนในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารฟาสตฟูดจากโทรทัศน
หนังสือพิมพและวิทยุปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดใหความสําคัญกับการใชคูปองเปนสวนลดคาอาหารฟาสต
ฟูดปจจัยดานกระบวนการใหบริการสวนใหญคิดวามีการทักทายและตอนรับโดยพนักงานเมื่อเดินเขาไปในรานปจจัย
ดานการสรางและการนําเสนอทางกายภาพสวนใหญคิดวาภาชนะอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสะอาดและปจจัยดาน
พนักงานสวนใหญคิดวาพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยมแจมใสมีความเปนกันเองกับลูกคา 

 
ขอเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยที่ศึกษาเร่ืองความตองการในการเขาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ดานกระบวนการ จากผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอการตัดสินคาเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของ
วัยรุนมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานในการใหบริการที่สม่ําเสมอ ขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน
รวดเร็ว ควบคูไปกับขั้นตอนในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา จะเห็นไดวาถึงแมวัยรุนตองการความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการและการประกอบอาหารฟาสตฟูด วัยรุนยังใหความสําคัญตอมาตรฐานและความชัดเจนในการใหบริการ
ดวย ดังนั้น ผูใหบริการควรใสใจในเรื่องมาตรฐานและการสื่อสารทุกกระบวนการใหชัดเจนกับวัยรุน เชน แจง
ระยะเวลาในการรอคอย เปนตน และจากการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลพบวายิ่งวัยรุนอายุนอยมากมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานกระบวนการแตกตางจากวัยรุนที่มีอายุมากข้ึน เชนเดียวกันกับเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพ ที่แตละ
กลุมมีความคิดเห็นตอกระบวนการแตกตางกัน  
 2.  ดานการจัดจําหนาย/สถานที่ วัยรุนใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ รองลงมา
จากดานกระบวนการ โดยใหความสําคัญกับความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ มีบริการสงอาหารถึงที่ ทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการเดินทาง บรรยากาศภายในรานดี การวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซ้ืองาย มีจําหนายใกลบานหรือที่พัก มีปาย
แสดงราคาไวชัดเจน และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญใน
การเลือกทําเลท่ีตั้งสําหรับสินคาฟาสตฟูด เมื่อมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนวัยรุน เชน หางสรรพสินคา หรือแหลงชุมชน 
ที่สามารถเขาถึงสินคาและบริการมาก หรือมีการใหบริการนําสงถึงบานดวย  
 3. ดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาการตกแตงที่
ดูทันสมัยสะดุดตา ความกวางขวางของราน และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้น การใหบริการอาหาสฟาสต
ฟูดจะเปนวาวัยรุนตองการมีสวนรวมในการซื้อสินคาและบริการ โดยหากมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกวัยรุน วัยรุน
สามารถใหบริการตนเองได และกิจการสามารถลดตนทุนในดานบุคลากร เพียงจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให
ครบถวนมาก 
 4. ดานบุคลากร วัยรุนตองการใหบุคลากรแนะนําผลิตภัณฑ มีฟอรมการแตงกาย มีการติดตอสื่อสาร
อยางสุภาพเขาใจงาย มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทในการตอนรับ และมีจํานวนเพียงพอ จะเห็นไดวา กิจการควร
มีการพัฒนาอบรมบุคลากรใหสามารถใหคําแนะนําผลิตภัณฑตาง ๆ ใหลูกคากลุมวัยรุน ดวยความสุภาพออนนอม 
พรอมการตอนรับที่ดี พรอมทั้งจัดแบบฟอรมการแตงกายใหเพื่อดูเปนมืออาชีพใหกับพนักงานดวย 
 5. ดานผลิตภัณฑ โดยวัยรุนใหความสําคัญกับชื่อเสียงของราน มีสินคาใหเหลือหลากหลาย สวนผสมและ
วัตถุดินที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑไดมาตรฐานและไมมีสารเจือปน ดังนั้น กิจการควรจะมีการรักษาชื่อเสียงของ
ทางดานใหดีตอกลุมวัยรุน มีสินคาใหลูกคาเลือกหลากหลาย และใหความสําคัญตอมาตรฐานของสินคาและบริการ 
เชน การจัดกิจกรรมใหวัยรุนมีสวนรวมกับทางรานเพ่ือกอใหเกิดความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของทางราน  
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ลําปางพบวาวัยรุนในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางสวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับอาหารฟาสตฟูดจากโทรทัศน
หนังสือพิมพและวิทยุปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดใหความสําคัญกับการใชคูปองเปนสวนลดคาอาหารฟาสต
ฟูดปจจัยดานกระบวนการใหบริการสวนใหญคิดวามีการทักทายและตอนรับโดยพนักงานเมื่อเดินเขาไปในรานปจจัย
ดานการสรางและการนําเสนอทางกายภาพสวนใหญคิดวาภาชนะอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชสะอาดและปจจัยดาน
พนักงานสวนใหญคิดวาพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดียิ้มแยมแจมใสมีความเปนกันเองกับลูกคา 

 
ขอเสนอแนะ   
 จากผลการวิจัยที่ศึกษาเรื่องความตองการในการเขาศึกษาตอในระดับดุษฎีบัณฑิตดานบริหารธุรกิจของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ดานกระบวนการ จากผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอการตัดสินคาเลือกซื้ออาหารฟาสตฟูดของ
วัยรุนมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานในการใหบริการที่สม่ําเสมอ ขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน
รวดเร็ว ควบคูไปกับขั้นตอนในการสรางความพึงพอใจใหลูกคา จะเห็นไดวาถึงแมวัยรุนตองการความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการและการประกอบอาหารฟาสตฟูด วัยรุนยังใหความสําคัญตอมาตรฐานและความชัดเจนในการใหบริการ
ดวย ดังนั้น ผูใหบริการควรใสใจในเรื่องมาตรฐานและการสื่อสารทุกกระบวนการใหชัดเจนกับวัยรุน เชน แจง
ระยะเวลาในการรอคอย เปนตน และจากการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลพบวาย่ิงวัยรุนอายุนอยมากมีความ
คิดเห็นตอปจจัยดานกระบวนการแตกตางจากวัยรุนที่มีอายุมากข้ึน เชนเดียวกันกับเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพ ที่แตละ
กลุมมีความคิดเห็นตอกระบวนการแตกตางกัน  
 2.  ดานการจัดจําหนาย/สถานที่ วัยรุนใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัดจําหนาย/สถานที่ รองลงมา
จากดานกระบวนการ โดยใหความสําคัญกับความสะดวกของสถานท่ีจอดรถ มีบริการสงอาหารถึงที่ ทําเลที่ตั้งสะดวก
ตอการเดินทาง บรรยากาศภายในรานดี การวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซ้ืองาย มีจําหนายใกลบานหรือที่พัก มีปาย
แสดงราคาไวชัดเจน และผลิตภัณฑมีจําหนายในทองตลาดอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบการตองใหความสําคัญใน
การเลือกทําเลท่ีตั้งสําหรับสินคาฟาสตฟูด เมื่อมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนวัยรุน เชน หางสรรพสินคา หรือแหลงชุมชน 
ที่สามารถเขาถึงสินคาและบริการมาก หรือมีการใหบริการนําสงถึงบานดวย  
 3. ดานลักษณะทางกายภาพ วัยรุนใหความสําคัญตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาการตกแตงที่
ดูทันสมัยสะดุดตา ความกวางขวางของราน และความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้น การใหบริการอาหาสฟาสต
ฟูดจะเปนวาวัยรุนตองการมีสวนรวมในการซื้อสินคาและบริการ โดยหากมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกวัยรุน วัยรุน
สามารถใหบริการตนเองได และกิจการสามารถลดตนทุนในดานบุคลากร เพียงจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให
ครบถวนมาก 
 4. ดานบุคลากร วัยรุนตองการใหบุคลากรแนะนําผลิตภัณฑ มีฟอรมการแตงกาย มีการติดตอสื่อสาร
อยางสุภาพเขาใจงาย มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทในการตอนรับ และมีจํานวนเพียงพอ จะเห็นไดวา กิจการควร
มีการพัฒนาอบรมบุคลากรใหสามารถใหคําแนะนําผลิตภัณฑตาง ๆ ใหลูกคากลุมวัยรุน ดวยความสุภาพออนนอม 
พรอมการตอนรับที่ดี พรอมทั้งจัดแบบฟอรมการแตงกายใหเพื่อดูเปนมืออาชีพใหกับพนักงานดวย 
 5. ดานผลิตภัณฑ โดยวัยรุนใหความสําคัญกับชื่อเสียงของราน มีสินคาใหเหลือหลากหลาย สวนผสมและ
วัตถุดินที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑไดมาตรฐานและไมมีสารเจือปน ดังนั้น กิจการควรจะมีการรักษาชื่อเสียงของ
ทางดานใหดีตอกลุมวัยรุน มีสินคาใหลูกคาเลือกหลากหลาย และใหความสําคัญตอมาตรฐานของสินคาและบริการ 
เชน การจัดกิจกรรมใหวัยรุนมีสวนรวมกับทางรานเพื่อกอใหเกิดความผูกพันและเปนสวนหนึ่งของทางราน  
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การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
The Perception of Human Resource Development of Personnel Ubon 

Ratchatani Provincial Administration Organization 
 

ปวีณรัตน  กาญจนธนภัทร1 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา และเพ่ือเปรียบเทียบการรับรู
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 219 คน 
ใชการเลือกสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม เรื่อง การรับรูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 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
ความคิดเห็นตอการรับรูดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวมไมแตกตางกัน 
บุคลากรที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูดานการศึกษา  ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา 
และในภาพรวมไมแตกตางกัน บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวมแตกตางกัน และบุคลากรท่ีมีประเภทของบุคลากรตางกันมี
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 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย    คณะบริหารธุรกจิและการจัดการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอบุลราชธานี 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 เร่ิมตนที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ซึ่งเปนแผนปฏิรูปมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอจากนั้นแผนพัฒนา
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 และเปนทรัพยากรสําคัญที่จะเปนส่ิงผลักดันใหการพัฒนานั้นสําเร็จไปได  

การเขาไปพัฒนาคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาในระดับประเทศ จึงตองอาศัยองคการที่ใกลชิดและสามารถใหการ
สนับสนุนใหคนมีคุณภาพชีวติที่ดีได หนวยงานภาครัฐจึงถือเปนองคการสําคัญที่จะมีสวนสนับสนนุนัน้ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชน และชุมชน มากกวาสวนกลาง ซึ่งรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนจังหวัดก็เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรหนึ่ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมเขตจังหวัดทั้งจังหวัด ทําหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชน การดําเนินงานที่เปนโครงการ
ใหญ ๆ หรือโครงการที่อยูในชวงรอยตอของทองถิ่นกับทองถิ่น เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ีและจังหวัดมี
ลักษณะเปนเมืองนาอยู 

เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี เปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐ ที่มีความใกลชิดกับประชาชน ก็ยอมตองมีความพรอมในการ
บริหารจัดการ ดังนั้น การที่จะบริหารและพัฒนาองคการใหสามารถขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจตามอํานาจหนาที่ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีตั้งไว เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนในทองถิ่น ก็ควรจะตองเร่ิมที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการ เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และ
ความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได ประกอบกับผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีใหมี
ความรู ความสามารถ สําหรับการปฏิบัติงานตามระบบ ระเบียบ ของทางราชการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยผลักดันให
การดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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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 เร่ิมตนที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ซึ่งเปนแผนปฏิรูปมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอจากนั้นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดนําปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช และมีการ
ดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 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 และเปนทรัพยากรสําคัญที่จะเปนส่ิงผลักดันใหการพัฒนานั้นสําเร็จไปได  

การเขาไปพัฒนาคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาในระดับประเทศ จึงตองอาศัยองคการที่ใกลชิดและสามารถใหการ
สนับสนุนใหคนมีคุณภาพชีวติที่ดีได หนวยงานภาครัฐจึงถือเปนองคการสําคัญที่จะมีสวนสนับสนนุนัน้ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชน และชุมชน มากกวาสวนกลาง ซึ่งรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในพ้ืนที่ องคการบริหารสวนจังหวัดก็เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรหนึ่ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมเขตจังหวัดทั้งจังหวัด ทําหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชน การดําเนินงานที่เปนโครงการ
ใหญ ๆ หรือโครงการที่อยูในชวงรอยตอของทองถิ่นกับทองถิ่น เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ด ีและจังหวัดมี
ลักษณะเปนเมืองนาอยู 

เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี เปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐ ที่มีความใกลชิดกับประชาชน ก็ยอมตองมีความพรอมในการ
บริหารจัดการ ดังนั้น การที่จะบริหารและพัฒนาองคการใหสามารถขับเคลื่อนและผลักดันภารกิจตามอํานาจหนาที่ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีตั้งไว เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนในทองถิ่น ก็ควรจะตองเร่ิมที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภายในองคการ เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และ
ความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานที่มีการเปล่ียนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได ประกอบกับผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีใหมี
ความรู ความสามารถ สําหรับการปฏิบัติงานตามระบบ ระเบียบ ของทางราชการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยผลักดันให
การดําเนินงานขององคการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

 

ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และใหความสําคัญกับการรับรูของ
บุคลากร เนื่องจากเปนนโยบายสําคัญของผูบริหารองคการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการรับรูการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา 
โดยผลที่ไดจากการศึกษาจะสามารถนําไปใชในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางการรับรูของบุคลากรใน
องคการเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนําไปสูการเขาถึงการพัฒนาของบุคลากร
ในองคการใหมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี  ในดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา และ เพื่อเปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

- ประชากร ไดแก บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 481 คน  
- ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลขององคการบริหารสวน

จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร ตัวแปรตาม 
คือ การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา 
การฝกอบรม และการพัฒนา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 
 

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

การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
บุ ค ล าก รอ งค ก า รบ ริ ห า รส 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 บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางจากการคํานวณดวยวิธีของ Taro Yamane กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 219 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชมาตราสวนประมาณคาแบบ Likert Scale 

ซึ่งเปนคําถามเก่ียวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึง นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลจากบุคลากรที่เปนกลุม
ตัวอยาง 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล 

เพ่ือทําการวิเคราะหในลําดับตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได เลือก

แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล 
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลว มาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่กําหนด 
3. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูป 

ดวยคอมพิวเตอร 
4. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพ่ือใชในการแปล

ความหมายเปนรายขอ การแปลความหมายของแบบสอบถามมีมาตราสวนประมาณคาในการแปลความหมาย 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 103) 
          คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
          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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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 481 คน 
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางจากการคํานวณดวยวิธีของ Taro Yamane กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 219 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชมาตราสวนประมาณคาแบบ Likert Scale 

ซึ่งเปนคําถามเก่ียวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดาน
การศึกษา การฝกอบรม และการพัฒนา 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถึง นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลจากบุคลากรที่เปนกลุม
ตัวอยาง 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง  
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล 

เพ่ือทําการวิเคราะหในลําดับตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได เลือก

แบบสอบถามที่สมบูรณมาใชในการวิเคราะหขอมูล 
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลว มาตรวจใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑที่กําหนด 
3. นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํา เร็จรูป 

ดวยคอมพิวเตอร 
4. นําคาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพ่ือใชในการแปล

ความหมายเปนรายขอ การแปลความหมายของแบบสอบถามมีมาตราสวนประมาณคาในการแปลความหมาย 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 103) 
          คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
          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      มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคา t (t-test) การทดสอบคา F (F-test) ทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’ 

6. เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนความเรียง และตาราง 
7. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี พบขอมูล ดังนี้ 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานเพศ เปนเพศหญิง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
70.80 ปจจัยดานอายุ มีอายุระหวาง 35 – 44 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.60 ปจจัยดานสถานภาพ มี
สถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.00 ปจจัยดานระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญา มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 61.60 และปจจัยดานประเภทบุคลากร เปนพนักงานจาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 59.80 
 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร 

     องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ  S ระดับ 

1. ดานการศึกษา 
2. ดานการฝกอบรม 
3. ดานการพัฒนา 

3.51 
3.58 
3.70 

.63 

.58 

.65 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.59 .55 มาก 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด 

     อุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ตัวแปรที่ศึกษา เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับ

การศึกษา 
ประเภท
บุคลากร 

t P F P F P F P F P 
1. ดานการศึกษา -

2.95 
0.00** 1.64 0.16 0.54 0.65 4.54 0.00** 17.35 0.00** 

2. ดานการฝกอบรม -
1.68 

0.09 1.26 0.28 0.54 0.65 2.54 0.04* 8.77 0.00** 

3. ดานการพัฒนา -
1.78 

0.07 1.26 0.28 1.34 0.26 9.21 0.00** 30.14 0.00** 

ภาพรวม -
2.41 

0.01* 1.63 0.16 0.79 0.49 6.17 0.00** 22.92 0.00** 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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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
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา โดยเพศหญิงมีการรับรูดาน
การศึกษามากกวาเพศชาย 

2.2 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.3 บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการฝกอบรม และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 
2 ดาน ไดแก ดานการศึกษา และ ดานการพัฒนา โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีการรับรูมากกวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา 

2.5 บุคลากรที่มีประเภทของบุคลากรตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายดาน ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยบุคลากรประเภทขาราชการ และ ลูกจางประจํา มีการรับรูมากกวาบุคลากรประเภทพนักงานจาง 

 
อภิปรายผล 

1. การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูในระดับมาก เนื่องมาจากผูบริหาร
องคการมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และมีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมาอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุปรียา ชื่นกลิ่น (2546 : 108) พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการรับรูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมของพนักงานมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดับสูง ยิ่งยศ  
สุวรรณปณฑะ (2551 : 115) พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมอยูในระดับมาก และ วนิชา  แสนรมเย็น (2551 : 79) 
พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับมาก 
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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
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา โดยเพศหญิงมีการรับรูดาน
การศึกษามากกวาเพศชาย 

2.2 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.3 บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับรายดาน ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการในภาพรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการฝกอบรม และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 
2 ดาน ไดแก ดานการศึกษา และ ดานการพัฒนา โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวามีการรับรูมากกวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา 

2.5 บุคลากรท่ีมีประเภทของบุคลากรตางกันมีความคิดเห็นตอการรับรูในภาพรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับรายดาน ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยบุคลากรประเภทขาราชการ และ ลูกจางประจํา มีการรับรูมากกวาบุคลากรประเภทพนักงานจาง 

 
อภิปรายผล 

1. การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 
ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูในระดับมาก เนื่องมาจากผูบริหาร
องคการมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และมีการจัดตั้งงบประมาณสําหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมาอยางตอเนื่อง โดยเปดโอกาสใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีไดรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุปรียา ชื่นกลิ่น (2546 : 108) พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการรับรูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยรวมของพนักงานมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยูในระดับสูง ยิ่งยศ  
สุวรรณปณฑะ (2551 : 115) พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมอยูในระดับมาก และ วนิชา  แสนรมเย็น (2551 : 79) 
พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับมาก 

 

2. เปรียบเทียบการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ทั้ง 3 ดาน โดยสรุปเปนรายดาน เปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ดังนี้ 

2.1 จําแนกตามเพศ พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา แตกตาง
กัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะสวนบุคคลของผูรับรูทําให
บุคคลท่ีมีเพศตางกันมีการรับรูแตกตางกันได ตามท่ี ศจี  อนันตนพคุณ (2542 : 81) กลาวไวในความหมาย
ของการรับรูวาบุคลิกภาพของผูรับรูอาจจะเขามามีสวนกําหนดเจตคติและพฤติกรรมหลักการรับรู ซึ่งยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ ทิพยวรรณ  กิตติพร (2543 : 272-273) ที่กลาววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู คือ 
ลักษณะทางดานกายภาพของผูรับรูหรือของบุคคลทําใหความสามารถในการรับรูของแตละบุคคลมีความ
แตกตางกันได และ ถวิล  ธาราโภชน และศรัณย  ดําริสุข (2545 : 52-54) กลาววาบุคคลแตละคนเกิดมามี
สภาพตางกัน เจริญเติบโตมาในสังคมที่ตางกันยอมทําใหมีความนึกคิดแตกตางกันไปดวยสงผลใหเกิดการรับรูที่
แตกตางกัน โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ  นิวาศานนท (2551 : ฆ-ง) พบวา 
ขาราชการที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอดานการศึกษาแตกตางกัน และ ยิ่งยศ  สุวรรณปณฑะ (2551 : 
117) พบวา พนักงานที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพนักงาน บริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมแตกตางกัน 

2.2 จําแนกตามอายุ พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารขององคการมีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกบุคลากรในองคการอยางไมจํากัดอายุ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ รังสรรค  ประเสริฐศรี (2548 ก : 77-78) ที่กลาววาผูบริหารจะประสบความสําเร็จ
ไดนั้นจะตองมีการบริหารขั้นตอนในการรับรู ตองมีความเขาใจในข้ันตอนการรับรู ประกอบกับการบริหาร
ความประทับใจเพ่ือใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการรับรูในส่ิงเดียวกัน โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมหมาย  ศรีทรัพย (2546 : 75) พบวา บุคลากรของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ที่มีอายุตางกันมีการรับรูบรรยากาศองคการกับการพัฒนาไมแตกตางกัน    ชูศักดิ์  ชูมนตรี (2547 
: 49) พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงรายท่ีมีอายุตางกันมีการรับรูบทบาทตาม
อํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน เบญจวรรณ  นิวาศานนท (2551 : ฆ) 
พบวา ขาราชการที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรีทุกดานไมแตกตางกัน และ วนิชา  แสนรมเย็น (2551 : 80) พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกัน
มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน 

2.3 จําแนกตามสถานภาพ พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารขององคการมีการกําหนดนโยบายดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแกบุคลากรในองคการอยางไมแบงแยก
สถานภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รังสรรค  ประเสริฐศรี (2548 ก : 77-78) ที่กลาววาผูบริหารจะประสบ
ความสําเร็จไดนั้นจะตองมีการบริหารขั้นตอนในการรับรู ตองความเขาใจในข้ันตอนการรับรู ประกอบกับการ
บริหารความประทับใจเพ่ือใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการรับรูในสิ่งเดียวกัน โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับ
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ผลการวิจัยของ อมรรัตน  ทับทิมทอง (2546 : 72) พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพสมรส
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมแตกตางกัน วิละดา  ชาวชื่นสุข (2550 : ง) 
พบวา ความคิดเห็นของขาราชการที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในภาพรวมไมแตกตางกัน ยิ่งยศ  สุวรรณปณฑะ (2551 : 
117) พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของ
พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมไมแตกตางกัน และ วนิชา  แสน
รมเย็น (2551 : 80) พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนน้ีอาจ
เนื่องมาจาก องคการยอมมีความคาดหวังตอบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง ที่จะตองมีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานมากกวา และจะสามารถกาวไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้นไดกอนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 
ทําใหบคุลากรที่มีระดับการศึกษาสูงมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 ก : 80) และผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูศักดิ์  ชูมนตรี (2547 : 
49) พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงรายที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูบทบาท
ตามอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) 
พบวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาแตกตางกัน โดยขาราชการที่มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการพัฒนาต่ํากวาขาราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และตั้งแตปริญญาโทข้ึนไป 

2.5 จําแนกตามประเภทบุคลากร พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ไดขอสรุปเชนน้ีอาจ
เนื่องมาจาก เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวย เปาหมายขององคการ และเปาหมาย
ของบุคคล ตามแนวคิดของ สุจิตรา ธนานันท (2551 : 22) ซึ่งการที่จะสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอาจตองใชระยะเวลานาน จึงทําใหบุคลากรประเภทขาราชการที่มีแนวโนมที่จะปฏิบัติงาน
กับองคการนานกวาบุคลากรประเภทอ่ืน มีโอกาสไดรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากวาบุคลากรประเภทอ่ืน
เพราะจะสามารถนําผลของการพัฒนามาใชไดในระยะยาว โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) พบวา ขาราชการที่มีระดับการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอดานการ
ฝกอบรมและดานการศึกษาแตกตางกัน โดยขาราชการระดับผูบริหารมีความคิดเห็นตอดานการฝกอบรมและ
ดานการศกึษาสูงกวาขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในหนวยงาน องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี 

1.1 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก แตเมื่อพิจารณาผลการวิจัยเปนรายขอแลวนั้นจะพบวามีการรับรูในบางขอที่มีการรับรูอยูในระดับ
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ผลการวิจัยของ อมรรัตน  ทับทิมทอง (2546 : 72) พบวา คุณลักษณะสวนบุคคลจําแนกตามสถานภาพสมรส
ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไมแตกตางกัน วิละดา  ชาวชื่นสุข (2550 : ง) 
พบวา ความคิดเห็นของขาราชการที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ภายในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในภาพรวมไมแตกตางกัน ยิ่งยศ  สุวรรณปณฑะ (2551 : 
117) พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของ
พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยรวมไมแตกตางกัน และ วนิชา  แสน
รมเย็น (2551 : 80) พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของสํานักงานสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก องคการยอมมีความคาดหวังตอบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูง ที่จะตองมีความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานมากกวา และจะสามารถกาวไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้นไดกอนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 
ทําใหบคุลากรที่มีระดับการศึกษาสูงมีการรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548 ก : 80) และผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูศักดิ์  ชูมนตรี (2547 : 
49) พบวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงรายที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการรับรูบทบาท
ตามอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แตกตางกัน เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) 
พบวา ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอดานการพัฒนาแตกตางกัน โดยขาราชการที่มี
การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการพัฒนาต่ํากวาขาราชการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และตั้งแตปริญญาโทข้ึนไป 

2.5 จําแนกตามประเภทบุคลากร พบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษา 
ดานการฝกอบรม และดานการพัฒนา แตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้อาจ
เนื่องมาจาก เปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบไปดวย เปาหมายขององคการ และเปาหมาย
ของบุคคล ตามแนวคิดของ สุจิตรา ธนานันท (2551 : 22) ซึ่งการที่จะสามารถบรรลุเปาหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไดอาจตองใชระยะเวลานาน จึงทําใหบุคลากรประเภทขาราชการท่ีมีแนวโนมท่ีจะปฏิบัติงาน
กับองคการนานกวาบุคลากรประเภทอ่ืน มีโอกาสไดรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากวาบุคลากรประเภทอ่ืน
เพราะจะสามารถนําผลของการพัฒนามาใชไดในระยะยาว โดยผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
เบญจวรรณ นิวาศานนท (2551 : ง) พบวา ขาราชการที่มีระดับการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอดานการ
ฝกอบรมและดานการศึกษาแตกตางกัน โดยขาราชการระดับผูบริหารมีความคิดเห็นตอดานการฝกอบรมและ
ดานการศกึษาสูงกวาขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในหนวยงาน องคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี 

1.1 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ในดานการศึกษา ดานการฝกอบรม ดานการพัฒนา และในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก แตเม่ือพิจารณาผลการวิจัยเปนรายขอแลวนั้นจะพบวามีการรับรูในบางขอที่มีการรับรูอยูในระดับ

 

ปานกลาง ซึ่งเปนคําถามท่ีมีความเก่ียวของกับวิธีการ หลักเกณฑ และการพิจารณาบุคคลเพื่อเขารับการพัฒนา 
ดังนั้น ควรจัดใหมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาบุคคลเพ่ือเขารับการพัฒนา 

1.2 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาสูงจะมีการรับรูมากกวาบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ดังนั้น ควรจัดใหมีการให ขอมูลเกี่ยวกับ
ความสําคัญและความจําเปนในการไดรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหบุคลากรไดตระหนักถึงประโยชนที่จะ
ไดจากการไดรับการพัฒนา ทั้งประโยชนที่เกิดข้ึนตอตนเองและตอองคการ วิธีการที่ใชอาจทําไดโดย การสราง
การรับรูดวยการประชาสัมพันธผลงาน ความดีความชอบ ความกาวหนาของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแลวไดนําผลการพัฒนานั้นมาใชจนเกิดผลจริง หรือการสรางการรับรูดวยการชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนในอนาคต โดยการจัดอบรมเสนทางการพัฒนาสายอาชีพใหกับบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน 

1.3 จากผลการวิจัยพบวา การรับรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรประเภท
ขาราชการ และลูกจางประจํา มีการรับรูมากกวาบุคลากรประเภทพนักงานจาง และในสวนของความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญตองการใหพนักงานจางมีโอกาสในการไดรับการ
พัฒนาใหมากขึ้น ดังนั้น ควรจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรประเภทพนักงานจางใหมากขึ้น อาจจัดเปนหลักสูตร
การฝกอบรมเก่ียวกับความรู ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในปจจุบัน มากกวาหลักสูตรที่ เนน
ความกาวหนาในอนาคต เพราะการใหการพัฒนาในเรื่องการปฏิบัติงานในปจจุบันจะทําใหสามารถนําผลการ
พัฒนามาใชใหเกิดประโยชนไดมากกวา เนื่องจากพนักงานจางมีระยะเวลาในการจางงาน อาจไมสามารถอยู
ปฏิบัติงานใหกับองคการในระยะยาวได ในสวนของการพัฒนาบุคลากรประเภทขาราชการ และลูกจางประจํา
นั้น ตามนโยบายของผูบริหารองคการก็ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง แตควรจัดใหมีกา รเผยแพร
ประชาสัมพันธการพัฒนาใหมากข้ึน เชน การใหทุนการศึกษาในระดับตาง ๆ หลักสูตรการศึกษาท่ีมีการใหทุน
ศึกษาตอ หลักสูตรการฝกอบรมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หลักสูตรการฝกอบรมท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนผูจัดฝกอบรม เปนตน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาการรับรูของบุคลากรที่มีตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีเทานั้น และจากผลการวิจัยทําใหทราบวา
บุคลากรมีการรับรูตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีอยูในระดับมาก 
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทําการศึกษาความตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากร 
เพ่ือที่จะไดจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหตรงตามความตองการของบุคลากรตอไป 

2.2 ควรมีการศึกษาปญหา และแนวทางการแกไขปญหา ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสเขาถึงการไดรับการพัฒนามากย่ิงขึ้น 

2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบุคลากรองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการตอไป 

2.4 สามารถใชขอมูลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู มากําหนดเปนตัวแปร
ที่จะใชในการศึกษาในคร้ังตอไปได เชน อิทธิพลของส่ิงเราที่มีตอการรับรู 
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเบิลทีวี 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

Morale and Support in the Job  Performance of the Cable TV employees  
in Northeastern Thailand                          

 
                                                                                           สมดี  ผลวิสทุธิ์1 

จตุรงค  ศรีวงษวรรณะ2 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ประชากรที่
ใชในการวิจัย คือ พนักงานเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางเลือกโดยการสุมแบบอาศัย
ความนาจะเปน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิและกําหนดสัดสวน จํานวน 217 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.906  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F  
  ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดาน
สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 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 
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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 บางบริษัทก็กิจการรุงเรืองอยูรอดในสังคมน้ี
ได แตบางองคกรทําธุรกิจไดไมนานก็อยูไมไดเกิดการขาดทุนตองลดขนาดลงหรือก็ตองมีการปดตัวลง อาจมีผล
มาจากปจจัยภายนอกท่ีเราควบคุมไมได เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ราคาน้ํามันโลก เปนตน สงผลใหสินคา
ราคาแพงขึ้น ตนทุนคาครองชีพอ่ืนๆ ก็สูงขึ้นตามไปดวย องคกรจําเปนตองหาวิธเีพ่ือลดตนทุนตางๆใหองคกร
สามารถอยูรอดไดในโลกธุรกิจ โดยบุคลากรเปนตัวชวยในการขับเคลื่อนองคกรใหดําเนินไปขางหนา โดยปกติ
แลวการศึกษาดานการบริหารธุรกิจจะกลาวถึงทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความสําคัญตอการจัดการ หรือที่เรียกวา 
4Ms ไดแก บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) โดยที่ทรัพยากร
เหลานี้จะอยูในแตละองคการในปริมาณท่ีจํากัดและแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารที่มีศักยภาพจะตองสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในองคการในอัตราสวนท่ีเหมาะสมได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประโยชนสูงสุดแกองคการ โดยทรัพยากรที่มีความสําคัญท่ีสุดในทรัพยากรทั้งสี่ คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย 
(Human resources) เพราะถึงแมวาองคการจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบที่ดีและมีราคาถูกกวาคูแขงขัน มี
วิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด ถาองคการขาดบุคคลท่ีมีความรู ทักษะ  ความสามารถ และ
ทัศนคติเหมาะสมเขามาทําหนาที่เปนผูใชและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็อาจสงผลให
องคการขาดประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ขาดศักยภาพในการแขงขันและพัฒนา และอาจสงผลถึงความลมเหลว
ในการดําเนินงานขององคการในระยะยาว (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2548: 14) และท่ีสําคัญท่ีสุดคือขวัญและ
กําลังใจท่ีจะทํางาน เพราะการที่บุคลากรขององคกรใดก็ตามไมมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน ไมพึง
พอใจในสภาพการงานหรือรูสึกวางานท่ีทําอยูไมเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน บุคลากรก็จะมี
ความรูสึกไมมั่นใจที่จะทํางานใหสําเร็จ ผูบริหารจะตองมีการปรับปรุงหรือทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน จะไดรูความตองการของบุคลากร และควรมีสิ่งเสริมสรางขวัญกําลังใจท่ีจะทําใหบุคลากรอยูใน
องคกรนานๆ มีความจงรักภักดีซื่อสัตยและตั้งใจปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทอยางเต็มความสามารถ              
             ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีที่อยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูบริหารท่ีประกอบธุรกิจประเภทนี้ ได
ใชประโยชนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและประโยชนโดยตรงตอการ
พัฒนาองคการ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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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
มาจากปจจัยภายนอกท่ีเราควบคุมไมได เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ราคาน้ํามันโลก เปนตน สงผลใหสินคา
ราคาแพงขึ้น ตนทุนคาครองชีพอ่ืนๆ ก็สูงขึ้นตามไปดวย องคกรจําเปนตองหาวิธีเพ่ือลดตนทุนตางๆใหองคกร
สามารถอยูรอดไดในโลกธุรกิจ โดยบุคลากรเปนตัวชวยในการขับเคลื่อนองคกรใหดําเนินไปขางหนา โดยปกติ
แลวการศึกษาดานการบริหารธุรกิจจะกลาวถึงทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความสําคัญตอการจัดการ หรือที่เรียกวา 
4Ms ไดแก บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) โดยที่ทรัพยากร
เหลานี้จะอยูในแตละองคการในปริมาณท่ีจํากัดและแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารที่มีศักยภาพจะตองสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในองคการในอัตราสวนที่เหมาะสมได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประโยชนสูงสุดแกองคการ โดยทรัพยากรที่มีความสําคัญท่ีสุดในทรัพยากรทั้งสี่ คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย 
(Human resources) เพราะถึงแมวาองคการจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบที่ดีและมีราคาถูกกวาคูแขงขัน มี
วิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด ถาองคการขาดบุคคลท่ีมีความรู ทักษะ  ความสามารถ และ
ทัศนคติเหมาะสมเขามาทําหนาที่เปนผูใชและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็อาจสงผลให
องคการขาดประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ขาดศักยภาพในการแขงขันและพัฒนา และอาจสงผลถึงความลมเหลว
ในการดําเนินงานขององคการในระยะยาว (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2548: 14) และที่สําคัญที่สุดคือขวัญและ
กําลังใจท่ีจะทํางาน เพราะการที่บุคลากรขององคกรใดก็ตามไมมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน ไมพึง
พอใจในสภาพการงานหรือรูสึกวางานท่ีทําอยูไมเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน บุคลากรก็จะมี
ความรูสึกไมมั่นใจที่จะทํางานใหสําเร็จ ผูบริหารจะตองมีการปรับปรุงหรือทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน จะไดรูความตองการของบุคลากร และควรมีสิ่งเสริมสรางขวัญกําลังใจท่ีจะทําใหบุคลากรอยูใน
องคกรนานๆ มีความจงรักภักดีซื่อสัตยและตั้งใจปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทอยางเต็มความสามารถ              
             ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีที่อยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูบริหารที่ประกอบธุรกิจประเภทนี้ ได
ใชประโยชนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและประโยชนโดยตรงตอการ
พัฒนาองคการ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
             ผูวิจัยไดทําการศึกษาขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 18 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําพู เลย มุกดาหาร รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน 
นครพนม กาฬสินธุ  นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ  

   ขอบเขตเนื้อหาท่ีวิจัย 
             เปนการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
             ขอบเขตระยะเวลา 
             ในการวิจัยครั้งนี้ระยะเวลาต้ังแต 20 มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึง 8 มกราคม  พ.ศ.  2558   
             ขอบเขตพ้ืนที่ 
             บริษัทเคเบิลทีวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและบริษัทเคเบิลทีวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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. ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (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 
อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําพู เลย มุกดาหาร รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน นครพนม กาฬสินธุ  
นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ รวมทั้งหมด 487 คน 
(สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย 2556: 4) และเลือกตัวแทนของประชากรโดยการสุมแบบอาศัยความนาจะ
เปน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิและกําหนดสัดสวน จํานวน 217 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม 
              เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีท้ังหมด 3 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาเปน
คําถามปลายปด มีลักษณะใหเลือกตอบ (Check list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยดานตางๆดังนี้ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในงาน ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
มีลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะขวัญ
และกําลังใจในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลขอมูล การประเมินผลครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือใหครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  
2. จัดทําคูมือลงรหัสตามแบบสอบถาม  
3. นําขอมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอรมลงรหัส  
4. วิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเบิลทีวีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําไปเปรียบเทียบแปลความหมายโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย  
 
ผลการวิจัย 
             ผลการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับสูงมีอยู 3 ดาน ซึ่ง
เรียงลําดับดานที่มีคะแนนเฉล่ียสูงไปตํ่า ไดแก ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ตามลําดับ และดานที่อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความกาวหนาใน
งาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที ่1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

องคประกอบเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ  S.D. แปลผล 
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.75 .37 สูง 
ดานการยอมรับนับถือ 3.51 .35 สูง 
ดานความกาวหนาในงาน 3.36 .37 ปานกลาง 
ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 3.58 .40 สูง 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.36 .40 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.51 .26 สูง 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาเปน
คําถามปลายปด มีลักษณะใหเลือกตอบ (Check list)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยดานตางๆดังนี้ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในงาน ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
มีลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะขวัญ
และกําลังใจในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลขอมูล การประเมินผลครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือใหครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  
2. จัดทําคูมือลงรหัสตามแบบสอบถาม  
3. นําขอมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอรมลงรหัส  
4. วิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเบิลทีวีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําไปเปรียบเทียบแปลความหมายโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย  
 
ผลการวิจัย 
             ผลการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีอยูในระดับสูงมีอยู 3 ดาน ซึ่ง
เรียงลําดับดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงไปตํ่า ไดแก ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ตามลําดับ และดานที่อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความกาวหนาใน
งาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังตารางตอไปน้ี 
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ดานการยอมรับนับถือ 3.51 .35 สูง 
ดานความกาวหนาในงาน 3.36 .37 ปานกลาง 
ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 3.58 .40 สูง 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.36 .40 ปานกลาง 
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อภิปรายผล 
             จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลแยกเปนรายดานดังนี้ 
             ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ผลงานวิจัยชี้ใหเห็นวาพนักงานที่ทํางานกับ
องคกรใหความสําคัญมาก ไดทํางานตรงตามความสามารถหรือความถนัดตัวเอง แตละแผนกมีการแบงงานกัน
ทําอยางชัดเจน และชอบในงานประเภทนี้รวมทั้งงานประเภทน้ีไมเปนอุปสรรคตอครอบครัว  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg (อางในทองใบ สุดชารี 2553: 145-147) ที่กลาววา ปจจัย
แรงจูงใจซึ่งมีผลทําใหเกิดความพอใจประกอบดวยความสําเร็จของงาน การไดรับยกยองเกี่ยวกับงาน ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบและความกาวหนา และสอดคลองกับการศึกษาของ สุพิชฌาย  เรืองแจง  (2550 : 86) 
ทําการศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ที่
พบวาขวัญและกําลังใจดานความรูความสามารถในงานอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขาราชการและลูกจางสวนใหญเห็นวางานที่ทําอยูเปนงานที่มีความรูและรับผิดชอบได และความรูมีความ
เหมาะสมกับตําแหนงงานในปจจุบัน  

ดานการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปนรายขอที่
มีคาเฉลี่ยสูง 2 ลําดับ คือ ทานภูมิใจวางานที่ทํามีเกียรติ และ บุคคลภายนอกยอมรับในหนาที่การงานของทาน 
ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา พนักงานที่เขามาทํางานมีความรูสึกมีเกียรติ เพราะเปนงานประเภทสื่อในดานบริการ 
ประชาชนในทองถิ่นก็ยอมรับใหความเกรงใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พูลสุข สังขรุง (2549: 62) ที่กลาว
วา คนท่ีไดรับความสําเร็จจากการทํางานอยูเสมอยอมมีกําลังใจท่ีจะทํางานตอไป ลูกนองที่เจานายยกยอง
ชมเชย ยอมมีพลังที่จะทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ ลูกที่มีพอแมยกยองใหกําลังใจในการเรียนใน
การทําความดียอมประสบผลสําเร็จ ในการเรียนในการทําความดี การทํางานหรือการกระทําตางๆ ของมนุษย
เริ่มมาจากใจที่อยากจะทําหรือตองการจะทํากอน แลวจึงจะเกิดพฤติกรรมตามมา และถาทําแลวมีคนยอมรับ 
มีคนชื่นชม มีคนยกยองในผลงาน ยอมเกิดกําลังใจและพลังในการ  
             ดานความกาวหนาในงาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะทางบริษัทให
ความสําคัญในดานนี้นอยไป ไมวาจะเปน การใหโอกาสศึกษาตอหรือการสงพนักงานไปฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู
นอกสถานท่ี จึงทําใหพนักงานมีขวัญกําลังใจในดานนี้อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความ
ตองการของ Alderfer (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ 2550: 
173-174)  ที่กลาววา ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G)) เปนความตองการสูงสุดของ
บุคคล ไดแก ความตองการไดรับการยกยอง และตองการความสําเร็จในชีวิต ผูบริ หารควรสนับสนุนให
พนักงานพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาดวยการพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือมอบหมายให
รับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้น อันจะเปนโอกาสที่ในการกาวไปสูความสําเร็จของพนักงาน และสอดคลองกับ
การศึกษาของ  อุดม ทาบุญสม  (2551: 132) ทําการศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานภาคธุรกิจลําปาง ที่พบวา ปจจัยดานความกาวหนาในหนาที่การ
งาน โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามความรูสึกพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11) แสดงวามีขวัญ
และกําลังใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่มีความรูสึกพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
ไดแกมีโอกาสไดรับการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในงานที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.37) 

    ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปน
เพราะความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานเปนไปในทางที่ดี พนักงานทํางานรวมกันทั้งในและนอกแผนกชวยเหลือ
กันในการทํางาน จึงทําใหพนักงานเกิดความสนิทสนม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ Maslow (อาง
ในวิเชียร วิทยอุดม 2550: 182-183) ขั้นที่สามที่กลาววา มนุษยโดยทั่วๆ ไปปรารถนาที่จะไดรับการยอมจาก
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เพ่ือนฝูงของเขา มีความสัมพันธฉันเพ่ือน และเปนสวนหนึ่งของกลุมและเปนที่รักของคน ในองคการความ
ตองการเหลานี้มีอิทธิพลตอความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน การไดรับการยอมรับจาก
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชาอันแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดใหความสําคัญของตัวเขา การมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนกลุมหรือทีมงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับผูบังคับบัญชา และสอดคลองกับ
การศึกษาของ นภดล คุมครอง (2550: 42) ศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท รวมกิจรุงเรือง 
คารแคริเออร จํากัด พบวา ในดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาของพนักงานบริษัท รวม
กิจรุงเรือง คารแคริเออร จํากัด มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
             ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาภายในองคกร
สถานที่ทํางานยังไมเหมาะสมเทาที่ควร รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆก็ยังไมดี รวมท้ังระบบความ
ปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑาพิน รุงโรจน (2550: 175) ที่กลาววา สถานที่
ทํางานหรือสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดี การจัดสถานท่ีที่สะอาด มีอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวก ความ
สวางเพียงพอ สามารถทํางานไดรวดเร็วและอยูกับโตะทํางานมากขึ้นไดผลงานมากข้ึน 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
มีเพศที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้ แสดงใหเห็นวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง พนักงานที่มีอายุที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย แสดงวา 
การศึกษาของพนักงานเคเบิลทีวีไมใชองคประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติงานและไมมีผลตอขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เพราะนโยบายในการรับพนักงานเขามาทํางานคลายกัน คือรับสายวิชาชีพเปนหลัก ตั้งแตปวช. ขึ้น
ไปเมื่อเขามาทํางานแลวสามารถฝกหัดได และมีการสงเสริมใหพนักงานศึกษาตอ พัฒนาความรูในการปฏิบัติ
หนาที่เพ่ิมข้ึนไปดวย พนักงานที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้ คือถารายได เพ่ิมข้ึนตามอายุงานเพ่ือน
รวมงานก็มีความเกรงใจ ใหความเคารพ โดยเฉพาะหัวหนางาน ก็พรอมใหคําปรึกษาเพ่ือนรวมงานได จึงทําให 
2 ดานนี้แตกตางกันอยางเห็นไดชัด คือ ดานการยอมรับนับถือ และดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
             จากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทราบถึงระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวใีนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยแนวทางเสริมสรางขวัญและกําลังใจของ
พนักงานภายในองคกร รวมถึงตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 Journal of Managament and Development80



 

เพ่ือนฝูงของเขา มีความสัมพันธฉันเพ่ือน และเปนสวนหนึ่งของกลุมและเปนท่ีรักของคน ในองคการความ
ตองการเหลานี้มีอิทธิพลตอความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน การไดรับการยอมรับจาก
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชาอันแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดใหความสําคัญของตัวเขา การมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนกลุมหรือทีมงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับผูบังคับบัญชา และสอดคลองกับ
การศึกษาของ นภดล คุมครอง (2550: 42) ศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท รวมกิจรุงเรือง 
คารแคริเออร จํากัด พบวา ในดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาของพนักงานบริษัท รวม
กิจรุงเรือง คารแคริเออร จํากัด มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
             ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาภายในองคกร
สถานที่ทํางานยังไมเหมาะสมเทาที่ควร รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆก็ยังไมดี รวมท้ังระบบความ
ปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑาพิน รุงโรจน (2550: 175) ที่กลาววา สถานที่
ทํางานหรือสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดี การจัดสถานท่ีที่สะอาด มีอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวก ความ
สวางเพียงพอ สามารถทํางานไดรวดเร็วและอยูกับโตะทํางานมากขึ้นไดผลงานมากข้ึน 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
มีเพศท่ีตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้ แสดงใหเห็นวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง พนักงานที่มีอายุที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย แสดงวา 
การศึกษาของพนักงานเคเบิลทีวีไมใชองคประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติงานและไมมีผลตอขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เพราะนโยบายในการรับพนักงานเขามาทํางานคลายกัน คือรับสายวิชาชีพเปนหลัก ตั้งแตปวช. ขึ้น
ไปเมื่อเขามาทํางานแลวสามารถฝกหัดได และมีการสงเสริมใหพนักงานศึกษาตอ พัฒนาความรูในการปฏิบัติ
หนาที่เพ่ิมข้ึนไปดวย พนักงานที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้ คือถารายได เพ่ิมขึ้นตามอายุงานเพ่ือน
รวมงานก็มีความเกรงใจ ใหความเคารพ โดยเฉพาะหัวหนางาน ก็พรอมใหคําปรึกษาเพ่ือนรวมงานได จึงทําให 
2 ดานนี้แตกตางกันอยางเห็นไดชัด คือ ดานการยอมรับนับถือ และดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
             จากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทราบถึงระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยแนวทางเสริมสรางขวัญและกําลังใจของ
พนักงานภายในองคกร รวมถึงตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

ขอเสนอแนะ 
              ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.  ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เคเบิลทีวีใหตอเนื่องและเจาะลึกลงไปเพ่ือจะไดทราบและนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

2. ควรมีการศึกษาในดานอ่ืนๆ นอกจาก 5 ดาน ที่ ไดกลาวมา เชน ดานสวัสดิการและ
คาตอบแทน เพ่ือหาตัวบงชี้วาทําไมพนักงานถึงมีอัตราการเขาออกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น และจะไดทราบ
ความตองการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการทํางานใหมากข้ึนกวาเดิม 
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ปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาที่ของครูระดับประถมศึกษาในเขต 
อําเภอดอนมดแดง สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 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 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาที่ของครู
ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ 
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ขาราชการ
ครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 จํานวน 103 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีของ ยามาเน  (Yamane, 1973) ซึ่ง
ผูวิจัยไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่ รอยละ 95 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F 
 ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ในภาพรวมมีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติการของขาราชการครูอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานลักษณะของงาน และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู /วิทยฐานะ 
และประสบการณในการทํางาน พบวา ขาราชการครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน ขาราชการครูที่มีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ขาราชการครูที่มีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะตางกันมีความ
คิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการทํางานแตกตางกัน  ขาราชการครูที่มี
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 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 
กรกฎาคม 2553 สาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยคํานึงถึงระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จาํนวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมอ่ืน 
 2.  แบงเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ี แกไข เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่ ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน 
 3. การกําหนดใหโรงเรียนใดอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ใหยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งการกํากับดูแล ประสาน สงเสริม สนับสนุน โรงเรียนเอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามรัฐมนตรีประกาศ กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) มาตรา 39 
และมาตรา 52 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ 
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งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีการพัฒนาบุคลากรประจําการอยาง
ตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542: 39, 48) 
 การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาไทย อันเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
พุทธศักราช 2542 ซึ่งไดระบุเกี่ยวกับขอปฏิบัติของครูและผูบริหารการศึกษาในหมวดที่ 7 ไดแกมาตรา 53 ที่
ใหองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหาร
ของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากขอกําหนด
ดังกลาวทําใหโรงเรียนทุกแหงตองใหความสําคัญตอครูผูมีบทบาทสูงตอการพัฒนาการศึกษาของชาติและครู
ตองปรับปรุงตนเอง เพ่ือรองรับแนวความคิดเพ่ือปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ 
พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2544 : 26-27)  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 306 แหง โรงเรียนดังกลาวน้ีเปน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมา 119 แหง และในจํานวนนี้เปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กมาก 
คือมีนักเรียนตั้งแต 60 คน ลงมาถึง 39 แหง และจากรายงานการศึกษาสภาพดําเนินการของสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในดานหลักสูตร และการ
จัดกระบวนการเรียนรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และดานบริหารการจัดการศึกษา พบวา โรงเรียนขนาดเล็กจะมีปญหาทุกดาน 
คอนขางมาก (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2546 : 39) โดยเฉพาะ ดานคุณภาพนักเรียน 
ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ พบวา ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดเล็กไดคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับควร
ปรับปรุง (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2546 : 2)  
 เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพนั้น ครูนับวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง เพราะครูเปนตัวจักรสําคัญตอ
การจัดระบบการเรียนการสอน เปนผูใหคุณธรรมท่ีพึงประสงคของคนในสังคม ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
สรางสรรคความเจริญกาวหนาแกสังคมมนุษยตลอดมาทุกยุคทุกสมัยครูเปนสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
สังคมไทยมาแตโบราณ ครูมีลักษณะพิเศษจนไดรับการยกยองวาเปนปูชนียบุคคล เปนแมพิมพของชาติ การ
พัฒนาการศึกษาจะบรรลุเปาหมายไมได ถาหากขาดการพัฒนาครู ครูเปนหัวใจในการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาคนจึงจําเปนที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาจะตองบํารุงรักษาบุคลากรไว โดยเฉพาะผูที่มีความรู
ความสามารถเพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นอยูปฏิบัติงานในหนวยงานไดเปนเวลานาน ๆ โดยหาวิธีจูงใจใหบุคลากร
เกิดความพึงพอใจ ปจจัยจูงใจ คือ สิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความตองการหรือพึงพอใจท่ีจะปฏิบัติงานใหกับ
องคกรโดยเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนสูงสุดขององคกร และตัวบุคลากรเอง เพราะถาบุคลากรมีความพึง
พอใจแลวบุคลากรจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ทุมเททั้งกําลังกาย กําลังความคิด อุทิศเวลาใหกับหนวยงาน 
ทําใหการปฏิบัติงานเต็มไปดวยความสุข มีความรูสึกวาตนมีสวนรวมในการเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน เกิด
ความรักในหนวยงานที่ทําและพรอมท่ีจะชวยในการพัฒนาทําใหไมคิดโอนยายหนวยงานหรือลาออก (ไพศาล 
อานามวัฒน 2543: 2) 
 จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครู ระดับประถมศึกษา ในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ใน 3 ดาน คือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จ
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ของงาน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐานตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาที่ของครูระดับประถมศึกษา ในเขต 
อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ 
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนขาราชการครู ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวนท้ังสิ้น 138 คน ขอมูลสํารวจ ณ 
วันที่  3 มกราคม 2556 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 1. แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

1. เพศ 
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 
2. สถานภาพ จําแนกเปน 
 2.1 โสด 
 2.2 สมรส 
 2.3 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 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 
1. ดานลักษณะของงาน 
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน 
  

 Journal of Managament and Development86



 

ของงาน ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ใหมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน มีคุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐานตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจของขาราชการครู ตอการปฏิบัติหนาที่ของครูระดับประถมศึกษา ในเขต 
อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอ
ดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ สถานภาพ 
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้เปนขาราชการครู ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวนทั้งส้ิน 138 คน ขอมูลสํารวจ ณ 
วันที่  3 มกราคม 2556 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 1. แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

1. เพศ 
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 
2. สถานภาพ จําแนกเปน 
 2.1 โสด 
 2.2 สมรส 
 2.3 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 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย 
1. ดานลักษณะของงาน 
2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
3. ดานความสําเร็จในการทํางาน 
  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยไดใชประชากรในการวิเคราะห และปรับปรุงแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยภาคสนาม ดังนี้ 
  ประชากรที่ใชในการวิเคราะหและปรับปรุงแบบทดสอบที่ใชในการวิจัยเปนขาราชการครู จํานวน 
138 คน ในปการศึกษา 2546 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครู ระดับประถมศึกษา อําเภอดอนมดแดง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จํานวน 103 คน โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตาม
วิธีของ ยามาเน (Yamane, 1973) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่รอยละ 95  
 
เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ  
สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู/วทิยฐานะ และประสบการณในการทํางาน   
 ตอนท่ี  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของขาราชการครู ตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ระดับประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
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 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู วเิคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมเปนประเด็น 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  จัดทําหนังสืออนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย (MBA-HRM) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เสนอตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขตการศึกษา 1 เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  สงหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย และผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามสงไปยังโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 
 3.  สงแบบสอบถาม จํานวน 103 ฉบับ และเผื่อความสูญเสียของแบบสอบถามอีก รอยละ 10  
เทากับ 10 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 113 ชุดไปยังโรงเรียนประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้งรายขอ รายดาน และภาพรวมทั้งหมด โดยการ
หาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งมีเกณฑการแปลผลดังนี้ (Best, 1997: 190) 
 
  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ ปานกลาง  
  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัต ินอย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ นอยที่สุด 
  
 3. เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ตําแหนง
ขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน โดยใชคาสถิติ t-test โดยจําแนกตามตัวแปรปจจัย
สวนบุคคลที่มีกลุมขอมูลไมเกิน 2 กลุม ไดแก เพศ สวนคาสถิติ (F-test) จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่
มีกลุมขอมูลมากกวา 2 กลุม ไดแก สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการ
ทํางาน 
 4. วิเคราะหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยจําแนกเปนประเด็นตามตัวแปร
ที่ทําการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จใน
การทํางาน 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครู รวมทุกดาน 

 
ลําดับ 

 
รายการขอคําถาม 

ระดับแรงจูงใจ 
 S.D. แปลผล 

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 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู รวมทุกดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย ( )  =  3.63 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก คือ ดานความสําเร็จในการทํางานรองลงมาคือ ดานลักษณะของงาน และนอยที่สุดคือ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงาน โดยมีคาเฉล่ีย ( )  =  4.26  3.64  และ 2.99 ตามลําดับ 
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 2. วิเคราะหปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทั้งรายขอ รายดาน และภาพรวมทั้งหมด โดยการ
หาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งมีเกณฑการแปลผลดังนี้ (Best, 1997: 190) 
 
  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ มาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ ปานกลาง  
  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัต ินอย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติ นอยที่สุด 
  
 3. เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู จําแนกตาม เพศ สถานภาพ ตําแหนง
ขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน โดยใชคาสถิติ t-test โดยจําแนกตามตัวแปรปจจัย
สวนบุคคลที่มีกลุมขอมูลไมเกิน 2 กลุม ไดแก เพศ สวนคาสถิติ (F-test) จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่
มีกลุมขอมูลมากกวา 2 กลุม ไดแก สถานภาพ ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการ
ทํางาน 
 4. วิเคราะหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยจําแนกเปนประเด็นตามตัวแปร
ที่ทําการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จใน
การทํางาน 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครู รวมทุกดาน 

 
ลําดับ 

 
รายการขอคําถาม 

ระดับแรงจูงใจ 
 S.D. แปลผล 

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 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู รวมทุกดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย ( )  =  3.63 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

3 ลําดับแรก คือ ดานความสําเร็จในการทํางานรองลงมาคือ ดานลักษณะของงาน และนอยท่ีสุดคือ ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงาน โดยมีคาเฉล่ีย ( )  =  4.26  3.64  และ 2.99 ตามลําดับ 
 

 

ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
จําแนกตาม เพศ(t-test) 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ชาย หญิง  
t 

 
Sig.  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 
*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  

 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตาม สถานภาพ (F-test) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหลง
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานลักษณะของงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.71 
29.48 
31.19 

3 
99 
102 

.57 

.30 
1.92 .13 

2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.32 
17.11 
17.43 

3 
99 
102 

.11 

.17 
.62 .60 

3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.70 
33.96 
34.66 

3 
99 
102 

.23 

.34 
.68 .57 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.52 
10.81 
11.33 

3 
99 
102 

.17 

.11 
1.58 .20 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็น

ตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และ  
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เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดาน
ความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตาม ตําแหนงขาราชการครู /วิทยฐานะ(F-test) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหลง
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4. ดานลักษณะของงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.35 
29.84 
31.19 

3 
99 
102 

.45 

.30 
1.49 .22 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.46 
16.97 
17.43 

3 
99 
102 

.15 

.17 
.90 .44 

6. ดานความสําเร็จในการทํางาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

3.89 
30.77 
34.66 

3 
99 
102 

1.30 
.31 

4.17 .01* 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.82 
10.50 
11.33 

3 
99 
102 

.27 

.11 
2.58 .06 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทย
ฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน 
สวนดานความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 5 
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เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดาน
ความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จําแนกตาม ตําแหนงขาราชการครู /วิทยฐานะ(F-test) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหลง
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4. ดานลักษณะของงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.35 
29.84 
31.19 

3 
99 
102 

.45 

.30 
1.49 .22 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.46 
16.97 
17.43 

3 
99 
102 

.15 

.17 
.90 .44 

6. ดานความสําเร็จในการทํางาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

3.89 
30.77 
34.66 

3 
99 
102 

1.30 
.31 

4.17 .01* 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.82 
10.50 
11.33 

3 
99 
102 

.27 

.11 
2.58 .06 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทย
ฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน 
สวนดานความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ดานความสําเร็จในการทํางานจําแนกตาม ตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ 

ดาน ตําแหนง
ขาราชการครู  

คร ู
ผูชวย คร ู ครูชํานาญ

การ 
ครูชํานาญ
พิเศษ 

4.58 4.29 4.42 3.99 
ดานความสําเร็จใน

การทํางาน 
ครูผูชวย 
ครู 
ครูชํานาญการ 
ครูชํานาญพิเศษ            
 

4.58 
4.29 
4.42 
  
3.99 

- 
- 
- 
-      

0.29 
- 
-    
 

0.16 
0.13 

 

0.58* 
0.29* 
0.42* 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม ประสบการณการ
ทํางาน (F-test) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แหลง
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ดานลักษณะของงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.68 
30.52 
31.19 

2 
100 
102 

.34 

.31 
1.11 .33 

2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.06 
16.37 
17.43 

2 
100 
102 

.53 

.16 
3.24 .04* 

3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

1.13 
33.53 
34.66 

2 
100 
102 

.56 

.34 
1.68 .19 

ภาพรวม ระหวางกลุม 
ภาพในกลุม 
รวม 

.07 
11.25 
11.33 

2 
100 
102 

.04 

.11 
.32 .73 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 6  พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน พบวาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จในการทํางาน ไมแตกตางกัน สวน
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวา
คาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน แสดงดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
ประถมศึกษาในเขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน 

ดาน 
ประสบการณการ

ทํางาน 
 

ประสบการณ
การทํางาน 
1-10 ป 

ประสบการณ
การทํางาน 
11-20 ป 

ประสบการณ
การทํางาน 
20 ปขึ้นไป 

 

2.98 3.10 2.85 
ดาน

ความกาวหนา
ในตําแหนงงาน 

ประสบการณการ
ทํางาน1-10 ป 
 
ประสบการณการ
ทํางาน11-20 ป 
 
ประสบการณการ
ทํางาน20 ปขึ้นไป 
 

2.98 
 
 

3.10 
 
 
 

2.85 

- 
 
 
 
 
 
 

-0.12 
 
 
- 
 
 
           

0.13 
 
 

0.25* 
 
 
 
- 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7  เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู 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 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลในแตละ
รายการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 64.1 และเพศชาย จํานวน 37 คน คิดเปน
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ตารางที่ 7  ผลการทดสอบความแตกตางรายคูของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับ
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ดาน 
ประสบการณการ

ทํางาน 
 

ประสบการณ
การทํางาน 
1-10 ป 

ประสบการณ
การทํางาน 
11-20 ป 

ประสบการณ
การทํางาน 
20 ปขึ้นไป 

 

2.98 3.10 2.85 
ดาน

ความกาวหนา
ในตําแหนงงาน 

ประสบการณการ
ทํางาน1-10 ป 
 
ประสบการณการ
ทํางาน11-20 ป 
 
ประสบการณการ
ทํางาน20 ปขึ้นไป 
 

2.98 
 
 

3.10 
 
 
 

2.85 

- 
 
 
 
 
 
 

-0.12 
 
 
- 
 
 
           

0.13 
 
 

0.25* 
 
 
 
- 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 7  เม่ือทดสอบความแตกตางเปนรายคู 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 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลในแตละ
รายการ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 64.1 และเพศชาย จํานวน 37 คน คิดเปน

 

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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูดานความสําเร็จในการทํางาน ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูดานลักษณะของ
งาน และปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูดานความกาวหนาในตําแหนงงาน เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน สามารถสรุปปจจัยยอยได ดังนี้ 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการในการทํางาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม ดานความสําเร็จในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ีย  (x̄) เทากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหบุคลากรประชุมรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการ
ทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และใหคําปรึกษาจากผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน  และ 
มีความตองการที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพื่อความสําเร็จในการทํางานอยูเสมอโดยมีคาเฉล่ีย  (x̄) เทากับ 
4.50  4.49 และ 4.45 ตามลําดับ 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงาน  พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม ดานลักษณะของงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย  (x̄) 
เทากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือผูบริหารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน 
รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และไดปฏิบัติงานที่ตรงกับ 
ความรู ความสามารถ  โดยมีคาเฉลี่ย  (x̄) เทากับ 4.02  3.85 และ 3.81 ตามลําดับ 

 
 ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม ดานความกาวหนาในตําแหนงงานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย  (x̄) เทากับ 2.99 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผลงานท่ีทานปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณา
จากผูบังคับบัญชา ในการเลื่อนตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ 
รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ พิจารณาเรื่องสําคัญตางๆขององคกร และไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนาความรู เพ่ือการกาวสูตําแหนงที่สูงข้ึนและทานมีโอกาสไดรับมอบหมายงานใหมที่มี
ความสําคัญตอองคกรโดยมีคาเฉล่ีย (x̄) เทากับ 3.03  3.02 และ 3.00 ตามลําดับ 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาใน
เขต อําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนกตาม เพศ  
ตําแหนงขาราชการครู/วิทยฐานะ และประสบการณในการทํางาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับรายดาน พบวา 
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มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จในการทํางานไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยใน
การปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน สวนดาน
ความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู
ใดบางท่ีแตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ตําแหนงขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยตําแหนงขาราชการครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานมากกวาครูชํานาญการพิเศษ 
 พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ไมแตกตางกัน สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
จะนํ าไป เปรียบเทียบเชิ งซอน  (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ  Least Significant 
Different (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู ใดบางที่แตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู  พบวา 
ประสบการณการทํางาน11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณ
การทํางาน 20 ปขึ้นไป ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 
11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมากกวาขาราชการครูที่มี
ประสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอน
มดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่
สําคัญตามวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 
 การศึกษาถึงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามใน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จใน
การทํางาน พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติการของ
ขาราชการครู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่นาสนใจได ดังนี้ 
 1.  ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงาน 
 ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงาน
อยูในระดับมาก แตไดรับความสําคัญอยูในอันดับที่ 2 ของตัวแปรท่ีศึกษา โดยใหความสําคัญในประเด็นเรื่อง
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มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  

พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และดานความสําเร็จในการทํางานไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยใน
การปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ไมแตกตางกัน สวนดาน
ความสําเร็จในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู
ใดบางท่ีแตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา ตําแหนงขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มี
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยตําแหนงขาราชการครูผูชวย ครู และครูชํานาญการ มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานมากกวาครูชํานาญการพิเศษ 
 พบวาการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตามประสบการณการ
ทํางาน พบวาโดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน  ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ไมแตกตางกัน สวนดานความกาวหนาในตําแหนงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
จะนําไปเป รียบเทียบเชิ งซอน  (Multiple Comparison) โดยวิธีการทดสอบแบบ  Least Significant 
Different (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคู ใดบางท่ีแตกตางกัน เมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู  พบวา 
ประสบการณการทํางาน11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณ
การทํางาน 20 ปขึ้นไป ยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 
11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมากกวาขาราชการครูที่มี
ประสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอน
มดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่
สําคัญตามวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 
 การศึกษาถึงปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมด
แดง สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามใน 3 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานความสําเร็จใน
การทํางาน พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอระดับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติการของ
ขาราชการครู อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นที่นาสนใจได ดังนี้ 
 1.  ปจจัยจูงใจดานลักษณะของงาน 
 ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานลักษณะของงาน
อยูในระดับมาก แตไดรับความสําคัญอยูในอันดับที่ 2 ของตัวแปรที่ศึกษา โดยใหความสําคัญในประเด็นเรื่อง

 

ลักษณะของงาน ผูบริหารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน 
รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเร่ิม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และปฏิบัติงานท่ีตรงกับ 
ความรู ความสามารถ แสดงใหเห็นวา ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 สวนใหญไมไดใหความสําคัญ กับลักษณะของงานท่ีปฏิบัติที่ตรงกับความรู ความสามารถ 
แตจะใหความสําคัญกับ  ผูบริหารโรงเรียนไดแจงนโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยาง
ชัดเจน เปนสําคัญ ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ลักษณะความรู ความสามารถของแตละบุคคล เมื่อไดเขาไปยังองคกร 
ก็จะเรียนรูไปเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งตางจาก นโยบายการบริหาร ที่ผูบริหารของโรงเรียน ตองแจงนโยบายการ
บริหารโรงเรียนอยางชัดเจน ซึ่งมีความสําคัญมากกวา และเปนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่ขาราชการครูสวน
ใหญใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันเอกนรินทร พงษโสภา (2551 : บทคัดยอ)  ปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวาปจจัยกระตุนความสําเร็จในงานและชื่อเสียงขององคกร ดานลักษณะ
งานมีระดับการจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ ทิพมาศ แกวซิม (2542 : 51-52) 
พบวา แรงจูงใจในการทํางานของอาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแรงจูงใจดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ 
 2.  ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
 ขาราชการครู สังกัดสํานักการศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานอยูในระดับปานกลาง แตไดรับความสําคัญอยูในอันดับสุดทายของตัวแปรท่ีศึกษา โดยให
ความสําคัญในประเด็นเรื่อง ผลงานที่ปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการเล่ือน
ตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการ พิจารณาเรื่องสําคัญตางๆขององคกร และไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความรู เพ่ือการกาวสู
ตําแหนงท่ีสูงขึ้นและทานมีโอกาสไดรับมอบหมายงานใหมที่มีความสําคัญตอองคกร  ที่ไดขอสรุปเชนนี้ 
เนื่องจากลักษณะของการปฏิบัติงานเปนงานราชการ ซึ่งเปนงานท่ีมั่นคง และมีการสงเสริมใหมีการฝกอบรม 
หรือมีการสัมมนาอยูตลอด เพ่ือการพัฒนา และไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา อยางยุติธรรม ในการ
พิจารณาความดีความชอบ ไปยังตําแหนงงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีความม่ันคง ไมมีการไลบุคลากรออก ถาไมกระทําผิด
กฎระเบียบของขาราชการ และสามารถปฏิบัติงานไดจนครบอายุ 60 ป ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานมาเปนเวลานาน ทํา
ใหมีความม่ันคงในชีวิต และไมตองการอยากเปล่ียนงาน 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  
 ขาราชการครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จในการทํางาน
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ คือ ตองการให
บุคลากรประชุมรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และให
คําปรึกษาจากผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพ่ือ
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 โดยเฉพาะปจจัยยอยเร่ืองความสําเร็จของงานในหนาที่ 
มีความสําคัญตอการจูงใจในระดับมากที่สุด  และยังสอดคลองกับ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) ครู
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ดังนี้ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงาน ควรใหครู
มีอิสระในการทํางานเพ่ือสรางสรรคผลงาน ดานเงินเดือน ควรปรับเงินเดือนโดยคํานึงถึงคาครองชีพในยุคนั้นๆ 
 
 เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอปจจัยจูงใจของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1. กับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ สถานภาพ ตําแหนงขาราชการ/วิทยฐานะ
และประสบการณการทาํงาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม เพศ ขาราชการครูที่มีเพศ แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยรวม ไมแตกตางกัน  ที่ไดขอสรุปเชนนี้ 
อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานของขาราชการครูนั้น ไดรวมมือกันปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ไมวาขาราชการครู
นั้นจะเปนเพศชาย หรือหญิงก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจในการทํางานที่จําแนกตาม 
เพศ ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา เกิดศิริ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา พนักงาน
ธนาคารท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05 คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  
 2. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม สถานภาพ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนง
งาน และดานความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ไดขอสรุปเชนนี้ อาจเปนเพราะ สถานภาพของ
ขาราชการครู ไมวาจะโสด สมรส หยาราง หรือหมาย มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) 
การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 และเปรียบเทียบ
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 3.  ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน  
 ขาราชการครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 มีปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จในการทํางาน
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกดังนี้ คือ ตองการให
บุคลากรประชุมรวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และให
คําปรึกษาจากผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพ่ือ
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 โดยเฉพาะปจจัยยอยเร่ืองความสําเร็จของงานในหนาที่ 
มีความสําคัญตอการจูงใจในระดับมากท่ีสุด  และยังสอดคลองกับ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) ครู
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ดังนี้ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จของงาน ควรใหครู
มีอิสระในการทํางานเพ่ือสรางสรรคผลงาน ดานเงินเดือน ควรปรับเงินเดือนโดยคํานึงถึงคาครองชีพในยุคนั้นๆ 
 
 เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอปจจัยจูงใจของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1. กับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ สถานภาพ ตําแหนงขาราชการ/วิทยฐานะ
และประสบการณการทํางาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม เพศ ขาราชการครูที่มีเพศ แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดยรวม ไมแตกตางกัน  ที่ไดขอสรุปเชนนี้ 
อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานของขาราชการครูนั้น ไดรวมมือกันปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ไมวาขาราชการครู
นั้นจะเปนเพศชาย หรือหญิงก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสายปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอระดับความสําคัญของปจจัยจูงใจในการทํางานที่จําแนกตาม 
เพศ ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา เกิดศิริ (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวา พนักงาน
ธนาคารท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศ ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

สําหรับรายดาน พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  0.05 คือ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเพศหญิงมีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาเพศชาย  
 2. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม สถานภาพ ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในตําแหนง
งาน และดานความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกัน ที่ไดขอสรุปเชนนี้ อาจเปนเพราะ สถานภาพของ
ขาราชการครู ไมวาจะโสด สมรส หยาราง หรือหมาย มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินดา สุนนท (2548 : บทคัดยอ) 
การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 และเปรียบเทียบ

 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 9 จําแนกตามประสบการณใน
การทํางาน คุณวุฒิและสถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ วัชระ บุญปลอด 
(2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลใน
จังหวัดพะเยา พบวาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา อายุและสถานภาพ
การสมรสที่แตกตางกันมีแรงจูงในในการทํางานที่ไมแตกตางกัน 
 3. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตาม  ตําแหนงขาราชการ/วิทยฐานะ ผลการ
วิเคราะหขอมูล พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงขาราชการครู / วิทยฐานะ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครู แตกตางกัน ในดานความสําเร็จในการทํางาน  โดยตําแหนง
ขาราชการครูชํานาญการพิเศษ มีปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางจากตําแหนง ครูผูชวย ครู และครู
ชํานาญการ ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา การศึกษาสงผลใหผูศึกษามีความรูเพ่ิมขึ้น เปดโลกทัศนใหกับ
ตนเอง มีมุมมองที่กวาง จึงทําใหผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงมีวิจารณญาณในการทํางาน สามารถใชทักษะที่
ศึกษามาปรับใชในการทํางานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จํานงค บุญสถิต (2550 : บทคัดยอ)  การศึกษา 
เรื่อง "ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอูทหารเรือธนบุรี" ไดผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยคุณลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และสายงาน ที่แตกตางกัน มีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความ
คาดหวังตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะงานแตกตางกัน 
บุคลากรท่ีมีระดับตําแหนงแตกตางกันมีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในงาน 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน นโยบายและการบริหารงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ และสภาพแวดลอมใน
การทํางานแตกตางกัน และบุคลากรท่ีมีสายงานแตกตางกันมีความคาดหวังตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง
โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  นันทภัค อนันต(2550 : บทคัดยอ)  
การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จังหวัดเชียงราย จําแนก
ประเภทของครู ตามตําแหนง กลุมสาระการเรียนรู และอัตราเงินเดือน พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในกลุมสาระการ
เรียนรูที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานสภาพการทํางาน ดาน
สถานะของอาชีพ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานที่แตกตางกัน ซึ่ง
จะ แตกตางจากงานวิจัยของ สุริยา จันทรสงค (2549: บทคัดยอ) การศึกษาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผูบริหาร และครูผูสอน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฏรธานี เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและขนาด
ของโรงเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 4. ปจจัยในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีประสบการณในการทํางาน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันในดานความกาวหนาในตําแหนงงาน พบวา ประสบการณการทํางาน11-20 ป มีปจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน แตกตางจากขาราชการครูที่มีประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็น
วา ขาราชการครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน 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 ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอระดับ
ความสําคัญของปจจัยจูงใจในการทํางานที่จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน ไมแตกตางกัน พบว า 
ปญหาในดานการขาดประสบการณในการทํางานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานสวนใหญมีอายุนอย เม่ือ
สําเร็จการศึกษาแลวเริ่มทํางานทันที ทําใหขาดประสบการณในการทํางาน 
 
ขอเสนอแนะ  
  จากผลการศึกษา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต
ประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
  1. ดานลักษณะของงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ  ผูบริหารโรงเรียนไดแจง
นโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเริ่ม 
สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และไดปฏิบัติงานที่ตรงกับ ความรู ความสามารถ แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารของโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมาก ในการมอบหมายงาน แจงนโยบายใหกับขาราชการครูอยาง
เหมาะสม รวมทั้งควรเปดโอกาสใหขาราชการครู ใชความคิดริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารโรงเรียน สามารถตัดสินใจส่ังการอยางมีหลักการ และเหตุผล ดังนั้น
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียน ตองมีความสามารถใน
การตัดสินใจส่ังการอยางมีหลักการ และมีเหตุผล ใหสอดคลองกับการทํางาน มีผลอยางยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู 
  2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ผลงานที่
ปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการเลื่อนตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ใน
การพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ พิจารณาเร่ืองสําคัญตางๆ
ขององคกร และไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความรู เพ่ือการกาวสูตําแหนงที่สูงข้ึนและทานมีโอกาสไดรับ
มอบหมายงานใหมที่มีความสําคัญตอองคกร ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉล่ียของคุณภาพต่ําสุด คือ ไดรับ
มอบหมายงานเพ่ิมข้ึน เพราะผูบริหารใหความไววางใจ จะเห็นวา การไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการ
เลื่อนตําแหนงและไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อความมั่นคงและความกาวหนาใน
งานที่ปฏิบัติอยูมีความสําคัญมาก เนื่องจากการทํางาน บุคลากรยอมตองการความกาวหนา ดังน้ันการให
โอกาสทุกคนเทาเทียมกันของผูบังคับบัญชา ในการพิจารณาความดีความชอบ ในการเลื่อนตําแหนง เพ่ือเปน
การเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน จะสงผลใหไมเกิดขอครหาในการทํางาน ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้ง
ผูบังคับบัญชาควรลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาดวย ควรออกคําสั่งเพียงอยางเดียว และมีการ
ติดตามงานหลังปฏิบัติเสร็จ รวมถึงรวมกันแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุขัดของในการปฏิบัติงาน 
  3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ดานความสําเร็จในการทํางาน
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหบุคลากรประชุม
รวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และใหคําปรึกษาจาก
ผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพ่ือความสําเร็จในการ
ทํางานอยูเสมอ ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยของคุณภาพตํ่าสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนใหคําชมเชย เมื่อทาน
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ของ ปณิตา ผิผวนนอก (2549 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานสาย
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ลักษณะสวนบุคคลท่ีมีตอระดับ
ความสําคัญของปจจัยจูงใจในการทํางานท่ีจําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน ไมแตกตางกัน พบว า 
ปญหาในดานการขาดประสบการณในการทํางานของพนักงาน เนื่องจากพนักงานสวนใหญมีอายุนอย เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลวเริ่มทํางานทันที ทําใหขาดประสบการณในการทํางาน 
 
ขอเสนอแนะ  
  จากผลการศึกษา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูระดับประถมศึกษาในเขต
ประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
  1. ดานลักษณะของงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ  ผูบริหารโรงเรียนไดแจง
นโยบายการบริหารโรงเรียนแกบุคลากรในโรงเรียนอยางชัดเจน รองลงมาคือ มีโอกาสใชความคิด ริเริ่ม 
สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และไดปฏิบัติงานที่ตรงกับ ความรู ความสามารถ แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารของโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมาก ในการมอบหมายงาน แจงนโยบายใหกับขาราชการครูอยาง
เหมาะสม รวมทั้งควรเปดโอกาสใหขาราชการครู ใชความคิดริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารโรงเรียน สามารถตัดสินใจส่ังการอยางมีหลักการ และเหตุผล ดังนั้น
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียน ตองมีความสามารถใน
การตัดสินใจสั่งการอยางมีหลักการ และมีเหตุผล ใหสอดคลองกับการทํางาน มีผลอยางย่ิงในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการครู 
  2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาปจจัยจูงใจในการทํางานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ผลงานที่
ปฏิบัติอยู มีโอกาสที่จะไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการเลื่อนตําแหนงและทานไดรับความยุติธรรม ใน
การพิจารณาความดีความชอบ รองลงมาคือ มีโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ พิจารณาเร่ืองสําคัญตางๆ
ขององคกร และไดรับการสงเสริมใหพัฒนาความรู เพ่ือการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นและทานมีโอกาสไดรับ
มอบหมายงานใหมที่มีความสําคัญตอองคกร ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉล่ียของคุณภาพต่ําสุด คือ ไดรับ
มอบหมายงานเพ่ิมข้ึน เพราะผูบริหารใหความไววางใจ จะเห็นวา การไดรับพิจารณาจากผูบังคับบัญชา ในการ
เลื่อนตําแหนงและไดรับความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อความม่ันคงและความกาวหนาใน
งานที่ปฏิบัติอยูมีความสําคัญมาก เนื่องจากการทํางาน บุคลากรยอมตองการความกาวหนา ดังนั้นการให
โอกาสทุกคนเทาเทียมกันของผูบังคับบัญชา ในการพิจารณาความดีความชอบ ในการเล่ือนตําแหนง เพ่ือเปน
การเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน จะสงผลใหไมเกิดขอครหาในการทํางาน ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้ง
ผูบังคับบัญชาควรลงมือปฏิบัติงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาดวย ควรออกคําสั่งเพียงอยางเดียว และมีการ
ติดตามงานหลังปฏิบัติเสร็จ รวมถึงรวมกันแกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุขัดของในการปฏิบัติงาน 
  3. ดานความสําเร็จในการทํางาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ดานความสําเร็จในการทํางาน
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ตองการใหบุคลากรประชุม
รวมกัน เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน รองลงมาคือ มีความตองการ ควบคุม ดูแล และใหคําปรึกษาจาก
ผูบริหาร ในระหวางปฏิบัติงาน และ มีความตองการท่ีจะเรียนรู และพัฒนาตนเอง เพ่ือความสําเร็จในการ
ทํางานอยูเสมอ ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยของคุณภาพตํ่าสุด คือ ผูบริหารโรงเรียนใหคําชมเชย เมื่อทาน

 

ทํางานไดรับความสําเร็จเปนอยางดี จะเห็นไดวา การใหความสําคัญแกบุคลากรใหบุคลากรประชุมรวมกัน เพ่ือ
ความสําเร็จในการทํางาน ในการแสดงความคิดเห็น การพัฒนาตนเอง สงผลตอการพัฒนาการทํางานใน
หนวยงานเปนอยางมาก การเปดรับรูปแบบใหมๆ แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลงานท่ีทําไปแลว นํามาพัฒนาใหดี
ขึ้น จะสงผลตอคุณภาพงานและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร  
 ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
เขต 1  
  1. ผูบริหารมอบหมายงานตามหนาท่ี และนิเทศติดตามผล เพ่ือมอบความดีความชอบและ
สนับสนุนเพิ่มวิทยฐานะ 
  2. ควรมอบหมายงาน ตองคํานึงถึงความรูความสามารถของขาราชการครูเปนสําคัญ  และ
ตัดสินใจสั่งการอยางมีหลักการ ยุติธรรม และเหตุผล 
  3. ดานสวัสดิการตางๆ ของขาราชการครู ควรมีการเอาใจใสเปนพิเศษ โดยเฉพาะ วัสดุ 
ครุภัณฑสํานักงาน และเครื่องอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
  4. ควรสงเสริมให ขาราชการครู ไดพัฒนาความรู เพ่ือความกาวหนาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 
  5.  ผูบริหารโรงเรียนควรใหคําชมเชย เมื่อขาราชการครู ทํางานไดรับความสําเร็จเปนอยางดี 
  6.  ควรใหความยุติธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบ ตอขาราชการครูอยางเทาเทียม
กัน 
  7. การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ ตามวัตถุประสงคที่ผูบริหารสั่ง  ควรออกเกียรติ
บัตรใหครูและมอบในวันสําคัญ เพ่ือเพ่ิมขวัญกําลังใจ 
  8. เกลี่ยครูในโรงเรียนที่เกินใหกับโรงเรียนที่ไมพอ 
  9. จัดทําโครงสรางการบริหารงาน เพ่ือแบงหนาที่ครู เพ่ือบริหารงานในโรงเรียนเปน 4 ดาน 
ดานวิชาการ บริหารงานทั่วไป การเงินงบประมาณ บุคคล เปนตน                                                                     
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  ผลที่ ไดจากการศึกษาเรื่อง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติ งานของขาราชการครู ระดับ
ประถมศึกษาในเขตอําเภอดอนมดแดง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1มี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
  1. ควรมีการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ แตควรศึกษาจากกลุมประชากรอ่ืนๆ เชน 
ขาราชการครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา เปนตน  
  2. ควรมีการศึกษาถึงตัวชี้วัด ที่เปนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในแตละดานที่เหมาะสม 
และสอดคลองกับสภาพของประเทศไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จไดดวยความรวมมือจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝาย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารยมาลินี ศรีไมตรี อาจารยที่ปรึกษา อาจารยอดุลยเดช ตันแกว ที่กรุณาใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ สนับสนุนและใหกําลังใจดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง 
จนกระท่ังการวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใจในความกรุณา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 10 ทาน ที่ชวยกรุณาตรวจสอบแกไข และใหขอเสนอแนะตางๆ 
เกี่ยวกับเคร่ืองมือวิจัย จนไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ ขอขอบพระคุณขาราชการครูในเขตอําเภอดอนมดแดง ทั้ง 
17 โรงเรียน ที่เปนกลุมตัวอยาง ที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเปนอยางดี ซึ่งขอมูลท่ีไดเปน
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ประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัย ผูวิจัยขอมอบคุณคาและประโยชนอันพึงมี จากการคนควาอิสระฉบับน้ี เพ่ือบูชา
คุณบิดา มารดา และครู อาจารย ที่ไดอบรบสั่งสอน ชี้แนะแนวทางแกผูวิจัยตลอดมา จนสําเร็จไดดวยดี 
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ภัทรภร เนียมแตง. (2552). ปจจัยจูงใจและปจจัยเกื้อหนุนที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู
 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
มังกร องอาจ. (2547). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายปฏิบัติงานการสอน โรงเรียน
 ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธครุศาสตร
 มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
วราภรณ  คําเพชรดี . (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
 อุบลราชธานี. ภาคนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
วิสุทธิ เผาเหมืองทอง. (2554). ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัทผลิตภัณฑและวัสดุ
 กอสราง จํากัด. วิทยานิพนธบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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รูปแบบการเขียนบทความเพ่ือลงพิมพ 
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 ระบุผูเขียนทุกคนเฉพาะชื่อ นามสกุล  ใชตัวเลขอารบิกตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดทายของ
นามสกุลทุกคน เรียงลําดับตัวเลข หนาชื่อผูเขียนคนสุดทายใหระบุคําวา “และ” 

1.3. ตําแหนงและที่อยูของผูเขียน ระบุไวที่เชิงอรรถ (Footnote) จัดชิดซาย ระบุขอมูลผูเขียนทุกคน 
ตัวอยาง 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี abc@yahoo.com 

2 รองศาสตราจารย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี xyz@yahoo.com 

 

1.4.  บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมควรเกินอยางละ 10-15 
บรรทัด หรือ 150-200 คํา ไมควรเกิน 2 ยอหนา และไมมีหัวขอยอย ใชตัวอักษร TH  SarabunPSK ขนาด 
16 ตัวปกต ิ

1.5. คําสําคัญ (Keywords) คําสําคัญไมควรเกิน 5 คํา ไมตองมีคําวา “และ (and)” หนาคําสุดทาย 
คําสําคัญภาษาไทยไมตองมีเคร่ืองหมายใดๆ คั่นระหวางคํา เขียนคําสําคัญภาษาไทยตอจากบทคัดยอ
ภาษาไทย สวนคําสําคัญภาษาอังกฤษใหใชเครื่องหมายจุลภาค (Comma) คั่นระหวางคํา และเขียนคําสําคัญ
ภาษาอังกฤษตอจากบทคัดยอภาษาอังกฤษ ใชตวัอักษร 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 ขอความท่ีกําหนดขึ้นตามความคิด
ที่คาดหวังวาผลการวิจัยจะเปนไปในลักษณะใด 

2.6. วิธีดําเนินการวิจัย (Research Method) ประกอบดวยประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

2.7. ผลการวิจัย (Research Results) คือ ขอมูลที่ตอบตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 
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  (ถามี) ใหระบุชื่อตารางกอนแสดงตารางขอมูล จัดชิดซาย และในการพิมพตาราง

กําหนดใหมีมีเสนตารางในแนวนอนและแนวตั้งภายในตาราง ไมมีเสนตารางในแนวตั้งขอบดานซายและขวา
ของตาราง ดังตัวอยาง 
ตารางที่ 1 พ้ืนที่อนุรักษและอุทยานแหงชาติ 

ประเทศ จังหวัด พื้นที่อนุรักษ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 

เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก 
ลาว สาละวัน ปาสงวนแหงชาติพูเชียงทอง 

ปาสงวนแหงชาติเซซับ 

กัมพูชา พระวิหาร ปาสงวนพระวิหาร 

2.12. เอกสารอางอิง (References) ใหใชตามแบบที่กําหนดสําหรับวารสารบริหารธุรกิจและการ
จัดการ คือ 

2.12.1. การอางอิงในเนื้อเรื่อง ใชรูปแบบโดยใหวงเล็บชื่อผูแตง (สําหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล 
(สําหรับชาวตางประเทศ) หรือชื่อนิติบุคคลท่ีเปนผูจัดทําเอกสาร และปพิมพของเอกสารที่อางอิงนําหนาหรือ
ตอทายขอความท่ีอางดังตัวอยาง 
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2.5. ขอสมมติฐานการวิจัย (ถามี) (Research Hypothesis) คือ ขอความท่ีกําหนดขึ้นตามความคิด
ที่คาดหวังวาผลการวิจัยจะเปนไปในลักษณะใด 

2.6. วิธีดําเนินการวิจัย (Research Method) ประกอบดวยประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชใน
การรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

2.7. ผลการวิจัย (Research Results) คือ ขอมูลที่ตอบตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 
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  (ถามี) ใหระบุชื่อตารางกอนแสดงตารางขอมูล จัดชิดซาย และในการพิมพตาราง

กําหนดใหมีมีเสนตารางในแนวนอนและแนวตั้งภายในตาราง ไมมีเสนตารางในแนวตั้งขอบดานซายและขวา
ของตาราง ดังตัวอยาง 
ตารางที่ 1 พ้ืนที่อนุรักษและอุทยานแหงชาติ 

ประเทศ จังหวัด พื้นที่อนุรักษ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 

เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก 
ลาว สาละวัน ปาสงวนแหงชาติพูเชียงทอง 

ปาสงวนแหงชาติเซซับ 

กัมพูชา พระวิหาร ปาสงวนพระวิหาร 

2.12. เอกสารอางอิง (References) ใหใชตามแบบที่กําหนดสําหรับวารสารบริหารธุรกิจและการ
จัดการ คือ 

2.12.1. การอางอิงในเนื้อเรื่อง ใชรูปแบบโดยใหวงเล็บชื่อผูแตง (สําหรับคนไทย) หรือชื่อสกุล 
(สําหรับชาวตางประเทศ) หรือชื่อนิติบุคคลท่ีเปนผูจัดทําเอกสาร และปพิมพของเอกสารที่อางอิงนําหนาหรือ
ตอทายขอความท่ีอางดังตัวอยาง 

 

 

2.12.2. การอางอิงทายเรื่อง ใชรูปแบบของ APA ดังตัวอยาง  
2.12.2.1. อางหนังสือ 

 

2.12.2.2. อางบทความในวารสาร 

 

2.12.2.3. อางสารสนเทศออนไลน 

 
3. ภาษา สามารถเลือกใชบทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 

4. การสงตนฉบับ การตรวจสอบเบื้องตนและการแกไข  
4.1. สงตนฉบับที่  1  ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล (Diskette หรือ CD) หรือ สงทาง e – mail ไปยัง

ผูชวยกองบรรณาธิการวารสารการจัดการและการพัฒนา   

ตัวอยาง  
การสื่อสารแหงประเทศไทย.  (2543).  เศรษฐกิจพอเพียง.  (ออนไลน). สืบคนเมื่อ 23 

กรกฎาคม 2557.  จาก http://www.mcot.or.th/king/king_news16.html 

ตัวอยาง 
วราวุธ  ผลานันต, และคนอ่ืนๆ. “การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องการทอผาไหม

กาบบัว”, สารมนุษยศาสตร. 4, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551) : 1-13. 

ตัวอยาง 
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม.  (2535).  สมเด็จครูแหงปวงชน.  กรุงเทพฯ: ฝายพัฒนา

สื่อและนวัตกรรม กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 
มานพ  วราภักดิ์.  (2536).  หลักภาษาโคบอล.  พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:              

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วิตติกา  ทางชั้น.  (2550).  กลยุทธการตลาดทองเท่ียวของจังหวัดอุบลราชธานีในเชิง

บูรณาการ. วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 

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) 

 Journal of Managament and Development 103



 

 
โดยมีหนังสือนําสงพรอมตนฉบับและที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล ของผูสงที่สามารถติดตอกลับได 

4.2. เมื่อบรรณาธิการไดรับตนฉบับแลว จะนํามาพิจารณาแลวแจงตอบกลับใหผูนิพนธทราบผลวาจะตอง
แกไขเบ้ืองตนหรือไม ถาไมตองแกไขเบ้ืองตนจะนําสงตอใหผูทรงคุณวุฒิอาน 

4.3. บทความที่ไดรับการพิจารณาตีพิมพจะไดรับการตรวจสอบทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
ในสาขาที่บทความเก่ียวของ  เมื่อไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิแลว กองบรรณาธิการจะสง
ขอคิดเห็น พรอมทั้งตนฉบับและแผนบันทึกขอมูลใหผูนิพนธปรับปรุงแกไขและสงกลับมาใหม 

4.4. เมื่อบทความของผูนิพนธไดรับการตีพิมพในวารสารเรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะจัดสงวารสาร
ใหผูนิพนธ จํานวน 2 เลม 
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