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ความสุขในการทาํงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

HAPPINESS AT WORK OF EMPLOYEE IN KASIKORNBANK 

สุวรรณี  รัตนวชัรากร1  เกสรา  สุขสวา่ง2 

------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน ศึกษาระดบั

ความสุขในการทาํงานของพนักงาน ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ได้แก่ ด้านผูน้ํา ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นระบบการให้รางวลั กบัความสุขในการ

ทาํงานของพนกังาน และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลความสุขในการทาํงานของพนกังาน ธนาคารกสิกร

ไทย กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานธนาคาร กสิกรไทย ทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 จาํนวน 285 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวจิยั พบวา่:   

1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานในมุมมองของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 ในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมากทั้งหมด ไดแ้ก่ ความ

คิดเห็นด้านลกัษณะงาน รองลงมา คือ ด้านระบบการให้รางวลั ด้านผูน้าํ และด้านความสัมพนัธ์

ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ตามลาํดบั 

2) ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากทั้งหมด 

ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย รองลงมา คือ ดา้นจิตใจ ตามลาํดบั 

3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน ประกอบดว้ย 

ดา้นผูน้าํ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านลกัษณะงาน และดา้นระบบการให้รางวลั กบั

ความสุขในการทาํงานของพนกังาน พบวา่ ทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 
 

คําสําคัญ: ความสุขในการทาํงาน, พนกังาน ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to study the predictable factors for happy workplace of 

employees, study the relationship of factors including the leader, relationship with colleagues, the 

nature of work and the reward system and the happy of workplace, and study the factors affected to 

the happy workplace of employees in Kasikornbank. The sample were 285 employees in 

Kasikornbank at Phaholyothin office. The instrument was questionnaire. The Statistical analysis 

was frequency, percentage, mean, standard deviation amd correlation coefficient of Pearson. 

The results of this research as followed; overall of the factors of happy workplace was a 

high level. The nature of work, the reward system, leader and relationship with colleagues were at 

high level. 

The relation between leader factors, relationship with colleagues, nature of work, and 

the reward system and the happy of workplace was relation at .01 statistics significant. 

 

Keywords: happy workplace, employee in kasikornbank 

 

1. บทนํา 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ในปัจจุบนั

ทาํให้คนมีความเครียดและความกดดนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จึงตอ้งมีการแสวงหาส่ิงท่ีทาํให้ตนเอง

ผอ่นคลายความกดดนั เกิดความรู้สึกภายในจิตใจท่ีเรียกวา่ “ความสุข” ไม่วา่จะเป็นความสุขในชีวิต

ส่วนตวัหรือความสุขในชีวิตการทาํงาน หรือแมแ้ต่ชีวิตในสังคมทัว่ไปก็ตาม ซ่ึงคนท่ีจะอยู่อย่างมี

ความสุขได้นั้ น จะต้องยอมรับการเปล่ียนแปลง และรู้จักการปรับสภาพให้อยู่ท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงนั้นให้ได ้เช่นเดียวกนัองค์กรก็ตอ้งยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับสภาพให้อยู่กบั

การเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นกนั ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการมากท่ีสุดก็คือ องคก์รมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและ

ย ัง่ยนื (นฤมล แสวงผล, 2554: 1; กรรณิกา ตามูลวง, 2553: 1) 

สภาพความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั ปัญหาการแข่งขนัท่ีรุนแรง สร้าง

ความยากลาํบากให้กบัผูน้าํองค์กรไม่เฉพาะการบริหารธุรกิจให้อยู่รอดเท่านั้น การดูแลพนกังานให้

ไดรั้บผลกระทบน้อยท่ีสุดจากรายไดท่ี้ลดลง รวมทั้งความกงัวลจากการถูกเลิกจา้งก็มีความสําคญั

เช่นกนั เน่ืองจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน เพราะคนเราจะ

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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ทาํงานไดดี้ท่ีสุด เก่งท่ีสุดก็ต่อเม่ือมีความสุขกบัการไดท้าํงาน มีความพึงพอใจในงานท่ีทาํอยู่ เม่ือ

รู้สึกเช่นนั้นแลว้เราก็จะทุ่มเท พยายามทาํอยา่งเตม็ท่ีจนประสบความสาํเร็จ (ยดุา รักไทย, 2548) 

โดยทัว่ไปแล้ว ความสุขในการทาํงานนั้น เป็นส่ิงท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรในทุกระดบั

ขององค์กรนบัตั้งแต่ผูบ้ริหารจนถึงพนกังาน เพราะในแต่ละวนัคนส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกบัการ

ทาํงาน มีปัจจยัหลายประการท่ีเป็นปัจจยัท่ีสร้างให้คนในองค์กรมีความสุขได้ ท่ีผ่านมานั้นได้มี

งานวิจยัในต่างประเทศไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมในการมองความสุขในองค์กรท่ีต่างกนั อาทิ 

อง ค์ก รแห่ง สุ ข ภา วะ ท่ี ดี  (Healthy Organization) อง ค์ก รแห่ง ค วา ม สุ ข  (Happy Workplace)                      

จิตวิญญาณแห่งองค์กร (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตในการทาํงาน (Quality of Work 

Life) ภาวะอยู่เย็นเป็นสุข (Well being) การจดัการกบัความเครียด (Stress Management) ความพึง

พอใจในงาน (Job Satisfaction) องค์กรท่ีมีความยืดหยุ่น (Flexible Organization) และความสมดุล

ระหวา่งชีวติการทาํงาน (Work life Balance) (นฤมล  แสวงผล, 2554: 1) 

ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารในประเทศไทยก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ดว้ย

ทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท และพนกังานชุดแรกเร่ิมเพียง 21 คน มีอาคารซ่ึงเป็นสาขาสาํนกัถนนเสือ

ป่าในปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการแห่งแรก การดาํเนินงานของธนาคารประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งดี เพียง 

6 เดือนหรือเพียงงวดบญัชีแรกท่ีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ลา้น

บาท มีสินทรัพย ์15 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาธนาคารมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรและ

พฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ ภายใตค้าํขวญัท่ีวา่ 

“บริการทุกระดบัประทบัใจ” นอกจากน้ี ธนาคารไดเ้ล็งเห็นคุณค่าของพนักงานทุกระดบัชั้น มุ่ง

ส่งเสริมใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีคุณค่า ซ่ึงขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 มีจาํนวนพนกังาน

ทั้งส้ิน 19,303 คน ท่ีกระจายกนัปฏิบติัหนา้ท่ีตามสาขาต่างๆ รวม 965 สาขาทั้งสาํนกังานใหญ่ สาขา

ในประเทศ สาขาต่างประเทศ และสํานักงานตวัแทนในต่างประเทศ (ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 

( ม ห า ช น ) ,  http://www.kasikornbank.com/TH/AboutUs/CompanyBackground/Pages/Company 

Background.aspx, 2557) 

ดว้ยความสําคญัของความสุขในการทาํงานของพนกังาน และการเห็นคุณค่าของพนกังาน

ทุกระดบัชั้นของธนาคาร กสิกรไทย ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีแนวคิดท่ีจะศึกษาวา่ พนกังานธนาคาร

กสิกรไทย มีความสุขในการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานของธนาคารกสิกรไทย ในการท่ีจะนาํไปใช้พฒันากระบวนการบริหารเพื่อเสริมสร้าง

ความสุขในการทาํงานใหก้บัพนกังานทุกคนทุกระดบัต่อไป 
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2. ข้ันตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกรอบการวจิยัดงัน้ี 

 

   ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากร ซ่ึงเป็นพนกังาน ธนาคารกสิกรไทย ทีม

ขายลูกคา้บุคคลเขต 6 จาํนวน 285 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ทีมขายลูกคา้บุคคลเขต 6 ซ่ึง

เป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 285 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001-25,000 บาท 

3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานในมุมมองของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล เขต 6 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ งหมด พบว่า 

พนกังานธนาคารกสิกรไทย ทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 มีความคิดเห็นต่อ ดา้นลกัษณะงาน 

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านระบบการให้รางวลั ด้านผูน้ํา และด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 1 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสุขในการทาํงาน 

 

- ดา้นผูน้าํ 

- ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

- ดา้นลกัษณะงาน 

- ดา้นระบบการใหร้างวลั 

ความสุขในการทาํงานของพนักงาน 

ธนาคาร กสิกรไทย  

 

- ดา้นร่างกาย 

- ดา้นจิตใจ 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงาน 

 ของพนกังานโดยภาพรวม 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสุขในการทาํงาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลค่า 

ดา้นผูน้าํ 4.02 .388 มาก 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 3.93 .374 มาก 

ดา้นลกัษณะงาน 4.26 .394 มาก 

ดา้นระบบการให้รางวลั 4.21 .359 มาก 

รวม 4.10 .317 มาก 

 

3.3 ความสุขในการทาํงานในมุมมองของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ทีมงานขายธุรกิจ

ลูกคา้บุคคล เขต 6 ในภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด พบว่า พนกังานธนาคารกสิกร

ไทย ทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 มีความคิดเห็น ดา้นร่างกาย มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น

จิตใจ ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

 ธนาคารกสิกรไทย ทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 โดยภาพรวม 

 

ความสุขในการทาํงาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลค่า 

ดา้นร่างกาย 3.92 .423 มาก 

ดา้นจิตใจ 3.90 .384 มาก 

รวม 3.91 .354 มาก 

 

3.4 การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหความสัมพนัธ์ของเพียร์สันระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความสุขในการทาํงานของพนักงาน ประกอบดว้ย ด้านผูน้าํ ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

ดา้นลกัษณะงาน และดา้นระบบการให้รางวลั กบัความสุขในการทาํงานของพนกังาน พบวา่ ทุกตวั

แปรมีความสัมพนัธ์กนั ดงัตารางท่ี 3 

 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



6 

ตารางท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน กบัความสุข 

 ในการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสุขในการทาํงาน ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ภาพรวม 

ดา้นผูน้าํ .461 .669 .637 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน .564 .712 .722 

ดา้นลกัษณะงาน .689 .666 .771 

ดา้นระบบการให้รางวลั .476 .640 .630 

 

4. อภิปรายผล 

4.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการทาํงานของพนกังาน ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบั

มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการทาํงานท่ีธนาคาร ไดใ้ช้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ มีอิสระในการ

ตดัสินใจภายใตอ้าํนาจและขอบเขตท่ีธนาคารกาํหนดไว ้มีส่ิงอาํนวยความสะดวก และสภาพแวดลอ้ม

ท่ีดี ไดรั้บค่าตอบแทน รายไดแ้ละสวสัดิการท่ีเหมาะสม สภาพการทาํงานไม่เส่ียงต่ออนัตราย จึงทาํ

ใหพ้นกังานรู้สึกชอบและมีความสุขในงานท่ีทาํ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Warr (2007) และ Diener 

(2000) ท่ีกล่าวว่า ความสุขในการทาํงาน เป็นความรู้สึก หรือการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ

พนักงานท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน หรือประสบการณ์ในการทาํงานของ

พนกังาน อนัมีผลมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานและไดท้าํงานท่ีเกิดประโยชน์ มีความ

สมหวงัในประสบการณ์ท่ีได้รับ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ อภิชาติ  ภู่พานิช (2551) กล่าวว่า 

ความสุขในการทาํงาน เป็นความรู้สึกพึงพอใจต่อการทาํงานของตนท่ีทาํอยู ่ไดรั้บการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการและแรงจูงใจในการทาํงาน อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหรือองค์ประกอบต่างๆ ในการ

ทาํงาน ตลอดจนสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อชัฌา ช่ืนบุญ และคณะ (2556) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความสุขในการทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเซนตแ์มร่ี ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม คุณลกัษณะ

ของงาน ผลลัพธ์ท่ีคาดหวงั และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยงั

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรณรงค์  ว่องสุนทร (2555) พบว่า ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความสุขในการ

ทาํงานของพนกังาน ในส่วนการผลิตหวัอ่านเขียน บริษทั เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั อยู่

ในระดบัมาก 

ดา้นผูน้าํ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พนกังานส่วนใหญ่มีความรู้สึก และ

รับรู้วา่ ผูบ้ริหารดูแลเอาใจใส่พนกังานทุกคน เป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการสร้าง พฒันาทีมงาน และ

ผลกัดนัให้พนกังานปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รวมศิริ  เมนะโพธิ 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 



7 

(2550: 10) กล่าววา่ สภาพการทาํงานท่ีทาํให้พนกังานมีความสุขกบังาน ผูน้าํ ผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้

งาน เป็นองค์ประกอบสําคญัในการส่งเสริมหรือสร้างพนกังานให้ทาํงานอยา่งมีความสุข เช่น การ

ส่งเสริม สร้างทีมงานท่ีอยูใ่นสายงาน สร้างแรงจูงใจ สร้างแรงปรารถนาในการทาํงาน โดยผูน้าํจะ

สร้างการส่ือสารแบบสองทางเพื่อให้เกิดการส่ือสารอยา่งโปร่งใส ตอ้งอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวม เพื่อ

สร้างความรู้สึกท่ีดีใหเ้กิดข้ึนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พนกังาน

ส่วนใหญ่มีความรู้สึกท่ีดีเม่ือไดท้าํงานกบัเพื่อนร่วมงาน และตนเองเป็นท่ียอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

ทุกคนทาํงานช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

รวมศิริ  เมนะโพธิ (2550: 10) กล่าววา่ ความสมัพนัธ์ในท่ีทาํงาน คือการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีทาํงาน 

ระหวา่งเพือ่นร่วมงานดว้ยกนั มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการขั้น

ท่ี 4 ของมาสโลว ์ท่ีกล่าวว่า มนุษยต์อ้งการไดรั้บการยกย่องในสังคม เป็นความตอ้งการเก่ียวกบั

ความมัน่ใจในดา้นความรู้ความสามารถของตนเอง ท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นยกย่องสรรเสริญและตอ้งการ

เกียรติยศช่ือเสียง และยงัสอดคล้องทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ท่ีกล่าวว่า ความสัมพนัธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน (Relation with peers) หมายถึงการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานดว้ยความสัมพนัธ์อนัดี 

สามารถทาํงานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

ส่วน ดา้นลกัษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พนกังานส่วนใหญ่มี

ความรู้สึกท่ีดีต่อการทาํงานท่ีธนาคาร เป็นสถานท่ีทาํงานท่ีดี มีส่ิงอาํนวยความสะดวก และไดรั้บการ

สนบัสนุนจากองค์กรเป็นอย่างดี ทาํให้ทาํงานแลว้มีความสุข สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hackman 

และ Oldham (1980) ท่ีกล่าววา่ ลกัษณะงานท่ีดีจะเป็นเสมือนแรงจูงใจภายใจ (Internal Motivation) 

สําหรับการทาํงานของบุคคลท่ีจะทาํให้รู้สึกอยากทาํงาน และมีผลงานท่ีดีจะเป็นเสมือนรางวลัท่ี

ใหก้บัตนเองและถา้หากผลงานออกมาไม่ได ้บุคคลก็จะพยายามมากข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงผลงานท่ีไม่พึง

พอใจ เพื่อเพิ่มรางวลัใหก้บัตนเองจากคุณภาพผลงานท่ีดี 

และดา้นระบบการให้รางวลั ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พนกังานส่วน

ใหญ่มีความรู้สึกธนาคารมีระบบการประเมินผลงานของพนกังานอยา่งยุติธรรม และยงัเปิดโอกาส

ให้พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งเร่ืองการแบ่งผลประโยชน์ การจ่ายเงินเดือนค่าจา้ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cascio (2003) กล่าวว่า การทาํให้พนกังานพอใจในการทาํงาน องค์การ

ควรให้พนกังานมีส่วนร่วม เปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็น เพื่อสะทอ้นถึงความตอ้งการ

ของพนกังาน ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นผลตอบแทน ผลประโยชน์ และสวสัดิการต่างๆ ให้มีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจสําหรับการเปล่ียนแปลงในองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับ

ความสุขในการทาํงาน 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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4.2 สําหรับการศึกษาความสุขในการทาํงานของพนกังาน พบวา่ พนกังานมีความสุขใน

การทาํงานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความสุขดา้นร่างกายสูงกวา่ดา้นจิตใจ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ พนกังาน

ไดท้าํงานในสถานท่ีท่ีมีอากาศและมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีชัว่โมงการทาํงานไม่มากจนเกินไป และ

การทาํงานท่ีธนาคารมีความปลอดภยัไม่ตอ้งเส่ียงกบัอนัตราย  เม่ือการทาํงานของพนักงานทาํให้

ร่างกายไม่เหน็ดเหน่ือย ก็ส่งผลให้จิตใจของพนกังานมีความสุขตามมา ซ่ึงก็เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน

ในจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีเกิดจากการทาํงาน ไดแ้ก่ ความร่ืนรมยใ์นการทาํงาน ความพอใจในงาน 

และความกระตือรือร้นในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิรินทิพย ์ ผอมนอ้ย (2551) กล่าว

ว่า ความสุขในการทาํงานเกิดจากความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีข้ึนอยู่กับปัจจยัในสถานท่ี

ทาํงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะการใชชี้วิตในท่ีทาํงาน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การถ่ายเทอากาศ ชัว่โมง

การทาํงาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อภิชาติ  ภู่พานิช (2551) กล่าววา่  ความสุขในการทาํงาน 

เป็นความรู้สึกของพนกังานท่ีพอใจในการทาํงานของตนท่ีทาํอยู่  ท่ีไดรั้บการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการและแรงจูงใจในการทาํงาน อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหรือองค์ประกอบต่างๆ ในการทาํงาน  

ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบาย การบริหารองค์กรท่ีคาํนึงถึงสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ

ของพนกังาน การไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ ความสัมพนัธ์ทางสังคม

ภายในหน่วยงานทั้งกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

4.3 การวิจยัคร้ังน้ีไดพ้บวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นผูน้าํ ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นระบบการให้รางวลั มีความสัมพนัธ์กบั

ความสุขในการทาํงานของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Diener (2000) กล่าวว่า ความสุข

ในการทาํงาน เป็นผลมาจากการทาํงาน สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน  เป็นการตอบสนอง

ความตอ้งการของตนเองใหชี้วติมีคุณค่าไดท้าํงานท่ีเกิดประโยชน์ เกิดความสมหวงัในประสบการณ์

ท่ีไดรั้บ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manion (2003) ท่ีกล่าววา่ ความสุขในการทาํงานนั้นเป็นการ

แสดงอารมณ์ในทางบวก เกิดจากความสนุกสนาน ไดรั้บความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สัมพนัธภาพ

ระหวา่งบุคคล ความรักในงาน ท่ีมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ การติดต่อสัมพนัธ์ ความรักในงาน 

ความสาํเร็จในงาน และการเป็นท่ียอมรับ 

 

5. ข้อเสนอแนะ  

5.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวจิยั 

1. ดา้นลกัษณะงาน เป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ความสุขในการทาํงานเป็นอนัดบั

แรก ดงันั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งควรให้พนกังานมีอิสระในการใช้ความรู้ ความคิด มีโอกาสใช้ทกัษะ และ

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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ความสามารถในการทาํงาน อย่างเต็มศกัยภาพ โดยตอ้งให้ความสําคญักบัการมอบหมายงานกบั

พนกังานท่ีไม่ทาํใหเ้กิดอนัตราย 

2. ดา้นผูน้าํ ผูน้าํหรือผูบ้ริหารนบัวา่เป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัยิ่งต่อการสร้างแรงจูงใจ

ใหพ้นกังานทาํงานอยา่งมีความสุข ดงันั้น ผูน้าํหรือผูบ้ริหารความใหค้วามสาํคญักบัความสาํเร็จของ

พนกังานดว้ยการใหร้างวลั กล่าวคาํยกยอ่งชมเชยกบัพนกังานดว้ยความจริงใจ 

3. ดา้นสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เพื่อใหบ้รรยากาศในท่ีทาํงานสามารถทาํใหพ้นกังาน

ทาํงานร่วมกันอย่างมีความสุข ผูบ้ริหารควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ประสาน

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานทุกคน เช่น กิจกรรมสันทนาการในโอกาสพิเศษ 

4. ดา้นระบบการให้รางวลั ควรให้พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกนัใน

การประเมินผลงาน การจดัสวสัดิการ 

 

5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีกวา้งข้ึน ไดแ้ก่ 

พนกังานท่ีใหบ้ริการลูกคา้ในสาขาต่างๆ 

2. ควรพิจารณาตวัแปรใหม่ๆ ท่ีคาดวา่เก่ียวขอ้งกบัความสุขในการทาํงานของพนกังาน 

เช่น คุณภาพชีวิตในการทาํงาน ความพึงพอใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความคาดหวงัในผลสาํเร็จ

ของงาน 
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คุณภาพชีวติการทาํงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจํากดั (มหาชน) 

THE QUALITY OF WORKING LIFE OF EMPLOYEE IN KASIKORNBANK 

มนสัวร์ี  สดสี1  เกสรา  สุขสวา่ง2 

------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 

การวจิยัเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) คร้ัง

น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

จาํแนกตามบริบทของพนกังาน และศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต 2 ภาค 1.1 กลุ่มตวัอย่าง เป็นพนกังานธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) เขต 2 ภาค 1.1 จาํนวน 127 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้เป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั การ

วิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน รองลงมา ไดแ้ก่ ด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในการทาํงาน การเปรียบเทียบ

ระหว่างบริบทงานของพนกังานกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย พบว่า 

ภาพรวมและทุกรายดา้น ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 

คําสําคัญ: คุณภาพชีวติการทาํงาน, พนกังานธนาคารกสิกรไทย 

 

ABSTRACT 

 

The purposive of this research  were to study the quality of working life of employee in 

Kasikorn Bank separate by content of work and study guideline to development the quality of 

working life of employee in Kasikorn Bank area 2 zone 1.1. The sample were 127 employee inv 

Kasikorn Bank area 2 zone 1.1. The instrument was a questionnaire. The data corrected with 

programmed by frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test independent.    

-------------------------------------------------------- 
1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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The result of this research show that : 

The total of quality of working life of employee were high level. The fist was the 

balance between  life of work and the live of other, the next were the reasonable compensation, 

the working conditions and  security at work.  A comparison between the employment context, the 

quality of working life of employees in total and every item were not different at significant 

statistical. 

Keywords: quality of working life, employee in Kasikorn Bank 

 

1. บทนํา 

การบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์นั้นจะต้องมีการบริหารจดัการ

ทรัพยากรขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีปัจจยัในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีดีมีความสําคญัลาํดบัตน้ขององค์กร ดงันั้น คนจึง

เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิง่ขององคก์รท่ีสามารถสร้างประโยชน์แก่องคก์รอยา่งมหาศาล และการท่ีจะให้

ทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เตม็ความรู้ความสามารถนั้นมีปัจจยัหลายประการ ทั้งปัจจยั

ในดา้นผูป้ฏิบติังาน ปัจจยัองค์กรและปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีจะมีผลต่อการปฏิบติังานของแต่ละ

บุคคลผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสําคญักบัปัญหาและหาทางแกไ้ขให้ทรัพยากรมนุษยส์ามารถทาํงาน

ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ และส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คลากรในองคก์รมีความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ ก็

จะเกิดความตั้งใจในการทาํงานเตม็ใจท่ีจะอุทิศเวลา แรงกาย ความคิดของตนสนองต่อความตอ้งการ

ของหน่วยงาน (สุรชยั แกว้พิกุล, 2552 : 1) 

คุณภาพชีวิต คือ การมีชีวิตท่ีมีความสุข หากจะกล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทาํงานแล้ว 

มนุษยห์รือคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดในองคก์ร เพราะเป็นทรัพยากรท่ีทาํให้ทรัพยากรอ่ืน

มีคุณค่า มนุษยจึ์งเป็นดัง่หวัใจหลกัขององคก์ร ซ่ึงความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานเกิดจาก

ความกระตือรือร้นและความปรารถนาท่ีจะทาํให้งานสําเร็จลุล่วงไปไดต้ามแผนงานและเป้าหมาย

ขององค์กร การทาํงานนบัว่าเป็นส่ิงสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยเ์พราะการทาํงานเป็นการ

สร้างรายได ้และเม่ือมีรายไดแ้ลว้ก็สามารถนาํเงินท่ีไดไ้ปซ้ือหาปัจจยัในการดาํรงชีวิตได ้นอกจากน้ี

การทาํงานยงัเป็นตวักาํหนดฐานะและหน้าท่ีทางสังคม ทาํให้คนมีคุณค่าในอดีตการทาํงานใน

องค์กรต่างๆ นายจา้งมองคนเป็นเพียงวตัถุดิบในการผลิตเท่านั้น ในฐานะทางสังคมท่ีมีผลอนัเกิด

จากการทาํงานของมนุษยใ์นสมยันั้นไม่ไดย้อมรับเท่าท่ีควรต่อมาผูบ้ริหารและบุคลากรของรัฐได้
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หันมาให้ความใส่ใจต่อชีวิตการทาํงานของพนักงานของตนมากยิ่งข้ึน จึงเป็นท่ีมาของคาํว่า 

“คุณภาพชีวติการทาํงาน” (Quality of Work Life)  

ธนาคาร เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทสําคญัในการช่วยพฒันาประเทศดว้ยการเป็นแหล่ง

รองรับเงินออมและการเป็นแหล่งปล่อยเงินเช่ือเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ หรือการรับฝาก การให้กูย้ืม 

ดงันั้นธนาคารต่างๆ จึงมุ่งเน้นการผลิตภณัฑ์และการรับประกนัคุณภาพให้บริการ รวมถึงการหา

แนวทางในการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้อย่างสูงสุด เพื่อให้เป็นลูกคา้ประจาํและอยูเ่คียงคู่กบั

ธนาคารตลอดไป อาทิ การแข่งขนักนัปรับดอกเบ้ียทั้งเงินฝากและเงินกู ้ปรับกลยุทธ์การให้บริการ

ลูกคา้ ไดแ้ก่ การเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเน่ือง ปรับปรุงสถานท่ี การ Re-branding ตลอดจนมีการนาํ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช ้เช่น การติดตั้งตู ้ATM ตามแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินคา้ ป้ัมนํ้ ามนั เพื่อให้

สามารถบริการลูกคา้ไดท้นัที ไม่จาํเป็นตอ้งให้ลูกคา้มาใชบ้ริการท่ีธนาคารหรือการออกบตัรเครดิต

ในรูปแบบต่างๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการใชจ้่ายของลูกคา้ ตลอดจนการให้บริการผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมงบนโทรศพัท์มือถือ เพื่อให้ลูกคา้ได้รับความสะดวกสบายทุกท่ีทุกเวลาท่ี

ตอ้งการ เป็นตน้ หรือแมแ้ต่การให้การตอ้นรับ การอาํนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การใหข้อ้มูล 

การใหค้าํแนะนาํปรึกษา และการแกไ้ขปัญหา นบัวา่มีความสาํคญัอยา่งยิง่ 

แรงกดดนัจากปัจจยัภายนอกท่ีทาํให้ภาคธุรกิจเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพการทาํงานของ

ธนาคารกสิกรไทย มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อรับมือกบัการแข่งขนัใน

หลากหลายกติกาและหลากหลายวฒันธรรม ความท้าทายท่ีไร้พรมแดนทั้งด้านภูมิศาสตร์และ

ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน จึงเป็นความทา้ทายท่ีธุรกิจจะตอ้งพิจารณาล่วงหนา้อยา่งถ่ีถว้น ประกอบกบั

แรงกดดนัส่วนหน่ึงมาจากนกัลงทุน ทาํให้ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ตอ้งปรับโครงสร้าง

ให้ความสามารถรองรับการแข่งขนัของธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้การทาํงานและการบริการลูกคา้ให้ดี

ยิ่งข้ึน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์อยู่ในสถานการณ์

การแข่งขนัจึงปรับโครงสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงและกรรมการผูจ้ดัการ เป็นการจดัทีมงานให้รับกบั

โอกาสและความทา้ทาย รวมทั้งการบริหารความเส่ียงใหดี้ท่ีสุด มีเป้าหมายสาํคญัคือ การเขา้ถึงความ

พอใจของลูกคา้ใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน   

ปัญหาดงักล่าว เพื่อให้ธนาคารกสิกรไทยจาํกดั (มหาชน) สามารถแข่งขนักบัธนาคารอ่ืนๆ 

ไดแ้ละสามารถดาํรงอยูไ่ด ้ปัจจยัสําคญัท่ีจะทาํให้ธนาคารประสบความสําเร็จไดต้ามเป้าหมายก็คือ 

พนกังานทุกคน เน่ืองจากพนกังานเป็นฟันเฟืองในการขบัเคล่ือนแผนงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ 

ขององคก์รใหบ้รรลุผลสาํเร็จ   

พนกังานจึงมีผลโดยตรงต่อการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายถา้หากพนกังานปฏิบติังาน

ได้อย่างเต็มศกัยภาพ แต่การทาํงานของพนักงานในธนาคารจะมีประสิทธิภาพระดบัใด และจะ
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สามารถช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดนั้น ปัจจัยสําคญัอีกประการหน่ึงก็คือ 

ผูบ้ริหารธนาคารตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของพนกังานและผสมผสานกบัความตอ้งการนั้นให้เขา้

กบัจุดมุ่งหมายของธนาคารในภาพรวมได ้ โดยการสร้างความพึงพอใจในการทาํงานแก่พนกังาน 

เพื่อให้พนกังานเหล่านั้นเกิดความกระตือรือร้น และปรารถนาท่ีจะทาํงานอยา่งเต็มศกัยภาพเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของธนาคารต่อไป 

จากความสําคญัของคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจ

ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานในธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต 2 ภาค 1.1 เพื่อ

ศึกษาว่า พนักงานของธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) มีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ในด้าน

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นการพฒันาตนเอง และดา้นความสมดุล

ระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตด้านอ่ืน รวมทั้งมีปัจจยัส่วนบุคคลอะไรบา้งท่ีส่งผลให้การทาํงานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงขอ้คน้พบจากการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ

ส่งเสริมและพฒันาการบริหารงานของธนาคารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

2. ข้ันตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกรอบการวจิยัดงัน้ี 

   ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากร ซ่ึงเป็นพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) เขต 2 ภาค 1.1 จาํนวน 127 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  สถิติท่ี

คุณภาพชีวติการทาํงาน 

 

- ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม   

- ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 

- ดา้นสภาพการทาํงาน 

- ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบั

ชีวติดา้นอ่ืน 

บริบทงานของพนักงาน 

 

- การดูแลลูกคา้   

- การใหค้าํปรึกษาลูกคา้และการขาย   

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบ

ค่าที  

 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 พนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เขต 2 ภาค 1.1 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 127 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001-

25,000 บาท อายกุารทาํงานท่ีธนาคารกสิกรไทยตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี ตาํแหน่งงาน เป็นพนกังาน

ระดบัปฏิบติั และบริบทของงาน คือ การบริการใหค้าํปรึกษาลูกคา้และการขาย  

3.2 คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

อนัดบัแรกคือ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสม ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย  

 

รายการ X  S.D. ความหมาย 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 3.93 .38 มาก 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 3.80 .41 มาก 

ดา้นสภาพการทาํงาน 3.88 .40 มาก 

ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืน 4.23 .46 มาก 

ภาพรวม 3.96 .32 มาก 

 

3.3 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

สวสัดิการท่ีธนาคารจดัใหก้บัพนกังานถูกตอ้งตามหลกัของกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล 

ประกนัสังคม เบ้ียเล้ียงสาํหรับปฏิบติังานนอกสถานท่ี และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดคือ ธนาคารจ่าย

เงินเดือนและค่าจา้งตรงเวลา 

3.4 ดา้นความมัน่คงในงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธนาคารเปิด

โอกาสใหพ้นกังานทุกคนมีความใฝ่รู้ มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัสูง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 

การทาํงานในธนาคารแห่งน้ี ทาํใหม้ัน่ใจวา่มีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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3.5 ดา้นสภาพการทาํงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานท่ี

ทาํงานมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ กฎ 

ระเบียบและระบบการทาํงานของธนาคาร ทาํใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.6 ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ลกัษณะของงานท่ีทาํไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ มีเวลาได้

พกัผอ่นและดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสมมีเวลาไดพ้กัผอ่นและดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสม 

3.7 การเปรียบเทียบระหว่างบริบทงานของพนักงานกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย ภาพรวม พบว่า พนกังานท่ีมีบริบทงานแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการ 

ทาํงาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน  ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความสมดุล

ระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน พนกังานท่ีมีบริบทงานแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไม่

แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  การทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยการเปรียบเทียบระหวา่งบริบทงานของพนกังานกบั

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย 

 

รายการ การบริการ 

ดูแลลูกคา้ 

การบริการให้

คาํปรึกษาลูกคา้ 

และการขาย 

  

X  S.D. X  S.D. t-test sig 

ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 3.91 .36 3.95 .42 .467 .642 

ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน 3.79 .40 3.82 .43 .453 .652 

ดา้นสภาพการทาํงาน 3.85 .41 3.92 .39 .977 .330 

ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติ

งานกบัชีวติดา้นอ่ืน 

4.25 .46 4.20 .48 .558 .578 

ภาพรวม 3.95 .32 3.97 .32 .328 .698 

 

4. อภิปรายผล 

4.1 คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กลัยารัตน์  มีลาภ (2553) ศึกษาเร่ือง  คุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ินเกล้า  พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพนักงาน 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ินเกลา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ วรวุฒิ  แกว้ทองใหญ่ (2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีเป็น

เพราะวา่ พนกังานธนาคารกสิกรไทยส่วนใหญ่จะไดรั้บการตอบสนองในการทาํงานในทางท่ีดี เช่น 

การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ มีสวสัดิการให้พนกังาน

ทุกคน อาทิ ประกนัสังคม การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ท่ีทาํงานมีอากาศเยน็สบาย มีการจดัแผนก

แบ่งงานกนัรับผิดชอบตามความถนดัของบุคคล มีเวลาทาํงานท่ีเหมาะสม พนกังานทุกคนมีวนัหยุด

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ีธนาคารยงัจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานไวอ้ยา่งครบครัน 

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์เคร่ืองใช้อย่างเพียงพอ เป็นตน้ ดงัแนวคิด

ของ คาร์เรล และคนอ่ืนๆ (Carrell et, al. 1994: 27) ท่ีได้กล่าวไวว้่า คุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็น

ความพยายามท่ีจะทาํให้ความตอ้งการของพนักงานได้รับการตอบสนองในการทาํงาน และการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงาน องค์กรจึงให้ความสําคัญกับความสบายใจ 

สภาพแวดล้อมการทาํงานท่ีปลอดภยั และพยายามทาํให้พนักงานมีความสบายใจ สนุกกับงาน 

พยายามจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก และส่งเสริมพนกังานให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

มีอิสระในการทาํงาน มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทาํงานโดยมีจุดมุ่งหมายใน

การเพิ่มผลผลิต 

4.2 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เป็นเพราะว่า ธนาคารกสิกร

ไทย เห็นความสําคญัของพนกังาน ไดจ้ดัสรรค่าตอบแทนให้กบัพนกังานตามความรู้ความสามารถ 

โดยมีฐานเงินเดือนตามวฒิุการศึกษา นอกจากน้ีเม่ือพนกังานไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังาน

ประจาํของธนาคาร ยงัไดรั้บสวสัดิการตามท่ีธนาคารจดัให้กบัพนกังานเป็นตามหลกัของกฎหมาย 

เช่น ประกนัสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบ้ียเล้ียงสําหรับปฏิบติังานนอกสถานท่ี ซ่ึงสวสัดิการและ

ค่าจ้างค่าตอบแทนแรงงานของพนักงาน มีความสอดคล้องสภาพเศรษฐกิจและเป็นไปตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายแรงงาน ทําให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีข้ึนเพราะได้

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอต่อการดาํรงชีวติ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผจญ เฉลิมสาร (2540: 23) ท่ีเสนอ

วา่ คุณภาพชีวติการทาํงานนั้นเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบหลายประการ อาทิ ค่าจา้ง ชัว่โมงการทาํงาน 

สภาพแวดล้อมการทาํงาน และสอดคล้องกบัแนวคิดของ สรวงสรรค์ ต๊ะปินตา (2541) กล่าวว่า 

คุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นลกัษณะของบุคคลท่ีทาํงานท่ีทาํให้ชีวิตมีคุณค่า มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กลัยารัตน์  มีลาภ (2553) ศึกษาเร่ือง  คุณภาพชีวิตในการทาํงาน

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 
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ของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ินเกลา้  พบวา่ พนกังานมีคุณภาพชีวติการทาํงานดา้น

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก     

4.3 ดา้นความมัน่คงในงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะ ธนาคารเป็นองคก์รท่ี

มีความมัน่คงน่าเช่ือถือ เป็นบริษทัมหาชน และเป็นองคก์รขนาดใหญ่ การทาํงานท่ีธนาคาร จะมีการ

บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้พนกังานทั้งดา้นความรู้ทางวิชาการ ความรู้เฉพาะใน

งาน และธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนมีความใฝ่รู้ มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัสูง เพราะการ

ส่งเสริมความกา้วหนา้ใหเ้ติบโตข้ึนเป็นความตอ้งการของพนกังานทุกคน และมีการจา้งพนกังานจน

เกษียณอาย ุหรือเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีตาํแน่งหนา้ท่ีสูงข้ึน โดยมีการพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม

กบัพนกังานทุกคน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของวอลตนั (Walton, 1973) ฮิวส์ และคมัมิงส์ (Huse 

and Cummings, 1985) กล่าววา่ การพฒันาความสามารถของบุคคล เป็นปัจจยัท่ีสร้างคุณภาพชีวติใน

การทาํงาน ทาํให้พนกังานรู้สึกวา่ตนมีคุณค่า ดงัแนวคิดของ สโครแวน (Skrovan, 1983: 1-6 อา้งถึง

ใน พินนัต์ พรประสิทธ์, 2542: 21) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานว่า เป็นกระบวนการดาํเนินการ

ขององค์กรท่ีทาํให้สมาชิกทุกระดบัมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรเพื่อปรับปรุงสภาพการทาํงาน 

การท่ีองค์กรจะประสบผลสําเร็จนั้น องค์กรจะต้องมีการพฒันาด้านการทาํงานและด้านชีวิตของ

พนกังาน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร (2533: 7-12)  ท่ีกล่าววา่ ความมัน่คงในการ

ทาํงาน ในด้านการจา้งงานนั้น องค์กรจะตอ้งจ้างพนักงานจนเกษียณอายุ และจะไม่เลิกจา้งโดยไม่มี

สาเหตุอนัควร ซ่ึงในองค์กรเอกชนขนาดใหญ่และมีสภาพมัน่คงในการจา้งงานสูงก็จะไม่ปลดพนกังาน

ออกก่อนเกษียณอายุเช่นกนั แต่ถ้ามีการปลดพนักงานออกก่อนครบอายุเกษียณ ก็จะตอ้งจ่ายเงินเป็น

ค่าชดเชยให้กบัพนกังาน ความมัน่คงจึงเป็นส่ิงดึงดูดใจและสร้างความพึงพอใจในการทาํงานให้แก่

บุคคลในองคก์รสูง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กลัยารัตน์  มีลาภ (2553) ศึกษาเร่ือง  คุณภาพ

ชีวิตในการทาํงานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ินเกลา้  พบวา่ พนกังานมีคุณภาพ

ชีวติการทาํงานดา้นความมัน่คงในการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก  

4.4 ดา้นสภาพการทาํงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะการทาํงานท่ีธนาคาร

เป็นสถานท่ีทาํงานมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมและน่าเช่ือถือ โดยสภาพแวดลอ้มของ

ธนาคารจะมีการจดัรูปแบบการให้บริการท่ีเป็นระบบ แบ่งความรับผิดชอบเป็นแผนกไม่ปะปนกนั 

มีขั้นตอนการให้บริการลูกคา้ รวมทั้งมีพนักงานคอยให้บริการและให้คาํแนะนาํลูกคา้ทุกคน ดงั

แนวคิดของ บุญแสง ชีระภากร (2533: 7-12) ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

เป็นการจัดสภาพแวดล้อมของการทาํงานให้สะอาดถูกสุขลักษณะต่อร่างกาย ทั้ งแสงสว่าง เสียง 

ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภยั เพื่อเป็นการรักษาชีวิตและสุขภาพของพนักงานในองค์กร 

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วอลตนั (Walton, 1973) ฮิวส์ และคมัมิงส์ (Huse and Cummings, 
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1985) ท่ีพบวา่ สภาพการทาํงานท่ีดีตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ผูป้ฏิบติังานไม่

ควรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี ทั้งต่อร่างกายและการทาํงาน ควรจะมีการกาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบั

สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ รวมถึง การควบคุมเก่ียวกับเสียง การรบกวนทางสายตา และ

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กลัยารัตน์  มีลาภ (2553) ศึกษาเร่ือง  คุณภาพชีวิตในการทาํงานของ

พนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระป่ินเกล้า  พบว่า พนกังานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานด้าน

สภาพการทาํงานอยู่ในระดบัมาก นอกจากน้ีสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ วรวุฒิ  แก้วทองใหญ่ 

(2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 

สํานักงานใหญ่ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนักงานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา มีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นสภาพทางการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ โดยมี

บริเวณท่ีทาํงานสะอาด แสงสวา่งเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทสะดวก เอ้ือต่อการปฏิบติังาน    

4.5 ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอ่ืน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็น

เพราะวา่  ลกัษณะของงานท่ีทาํในธนาคารไม่ส่งผลต่อสุขภาพ มีวนัหยุด และมีโอกาสในการใชว้นั

ลาพกัผ่อนตามระเบียบของธนาคาร มีเวลาการทาํงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด แต่อาจจะมีบา้งท่ี

พนกังานจะตอ้งมาทาํงานในวนัหยดุเพื่อตรวจสอบระบบต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงธนาคารมี

เวลาการปฏิบติังานตามขอ้กาํหนด เช่นสาขาท่ีไม่ไดต้ั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ มีเวลาทาํการตั้งแต่

เวลา 8.30-15.30 น. แต่มีสาขาย่อยเวลาทําการ 8.30-18.00 น. สําหรับสาขาย่อยท่ีตั้ งอยู่ใน

ห้างสรรพสินค้าเวลาทาํการ 11.00-19.00 น.ให้บริการวนัจนัทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์  ซ่ึงการ

ให้บริการลูกคา้ในวนัหยุดราชการ พนักงานท่ีมาปฏิบติัหน้าท่ีก็จะได้ค่าตอบแทนพิเศษ เป็นค่า

ล่วงเวลา การท่ีธนาคารมีเวลาทาํการท่ีแน่นอนนั้น ทาํให้พนกังานของธนาคารสามารถท่ีจะแบ่งเวลา

ทาํงานกบัเวลาท่ีเป็นส่วนตวัและครอบครัวไดอ้ยา่งสมดุลกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต จึง

ทาํให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานและคุณภาพชีวิตดา้นอ่ืนๆ มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ วอลตนั (Walton, 1973) ฮิวส์ และคมัมิงส์ (Huse and Cummings, 1985) ท่ีพบว่า ความสมดุล

ระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั คือ บุคคลจะตอ้งจดัความสมดุลให้เกิดข้ึนในชีวิต โดยจะตอ้งจดัสรร

บทบาทให้สมดุล ไดแ้ก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง โดยจะตอ้งมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่ง

การใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้ งความก้าวหน้าในอาชีพ และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ วรวุฒิ  แก้วทองใหญ่ (2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

พบวา่ พนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีคุณภาพชีวิตการทาํงานดา้นจงัหวะชีวิตของพนกังานท่ีดี มี

เวลาการทาํงานท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวติ  
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4.6 การเปรียบเทียบระหว่างบริบทงานของพนักงานกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย ภาพรวม พบว่า พนกังานท่ีมีบริบทงานแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ธนาคารกสิกรไทยมี

การบริหารจดัการงานต่างๆ ในรูปแบบเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการจดัสภาพแวดล้อมการทาํงานท่ี

เหมือนกนั การแบ่งหนา้ท่ีของพนกังาน และการจดัสวสัดิการและค่าตอบแทน ซ่ึงส่ิงท่ีพนกังานทุก

คนไดรั้บ เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากน้ี ธนาคารกสิกร

ไทย มีระบบการตรวจสอบการปฏิบติังานของธนาคารเป็นอย่างดี แล้วนาํปัญหาท่ีเกิดขั้นมาหา

วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การทาํงานของธนาคารมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจะเห็นได้จากการท่ี

พนกังานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่การทาํงานท่ีธนาคารกสิกรไทย ทาํให้มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน เช่น 

การไดรั้บสวสัดิการท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ธนาคารเปิดโอกาสให้พนกังานศึกษาต่อในระดบัสูง การ

ทาํงานท่ีธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีน่าเช่ือถือ และมีความพอใจในความสมดุลของ

ช่วงเวลาการทาํงานและช่วงเวลาท่ีเป็นอิสระจากงานแต่ละวนั 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรวุฒิ  แกว้ทองใหญ่ (2550) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ พบวา่ พนกังานธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุ

เนตร  นามโคตรศรี (2553) ศึกษา  คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

ในเขตอาํเภอด่านขุนทด  จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานใน

ภาพรวม  ซ่ึงจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05   

 

5. ข้อเสนอแนะ  

5.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวจิยั 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การจดัสรรค่าตอบแทนให้กบัพนกังานนั้นธนาคาร

จะตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาท่ีเป็นธรรมพร้อมช้ีแจงให้พนกังานทราบถึงวนัเวลาท่ีจะจ่ายค่าจา้ง

เงินเดือนหรือค่าล่วงเวลา ท่ีแน่นอน กาํหนดค่าจา้งท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ 

2. ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ธนาคารควรสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังานในการ

พิจารณาบรรจุแต่งตั้งพนกังานท่ีชดัเจน ประชุมช้ีแจงขั้นตอนการทาํงาน ส่งพนกังานเขา้รับการ

อบรมพฒันาทกัษะการทาํงานอยา่งทัว่ถึง 

3. ดา้นสภาพการทาํงาน ธนาคารกาํหนดกฎ ระเบียบและระบบการทาํงานของธนาคาร 

พร้อมทั้งช้ีแจงระเบียบปฏิบติัเพื่อใหพ้นกังานนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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4. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติดา้นอ่ืน การทาํงานของพนกังานควรมีการ

แบ่งเวลาการใชชี้วติในท่ีทาํงานและเวลาในการพกัผอ่นและดูแลสุขภาพอยา่งเหมาะสม ดงันั้น การ

จดัเวลาการทาํงานของพนกังานจะตอ้งมีความชดัเจน ผูบ้ริหารควรพิจารณาเร่ืองความเหมาะสมดา้น

เวลาไม่ควรใหพ้นกังานมาทาํงานนอกเวลาโดยไม่จาํเป็น และควรจดัหาจาํนวนพนกังานอยา่ง

เพียงพอต่อความรับผดิชอบในส่วนต่างๆ ขององคก์ร 

5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. การวจิยัคร้ังต่อไปควรขยายพื้นท่ีในการวจิยัใหม้ากข้ึน เพื่อใหท้ราบถึงภาพรวมของ

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังาน 
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ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานทมีงานขายธุรกจิลูกค้าบุคคล   

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEE IN CONSUMER BUSINESS 

SALES DEPARTMENT FROM KASIKORNTHAI  

PUBLIC COMPANY LIMITED 

อภิวดี   พิมพสุ์ข1  เกสรา  สุขสวา่ง2 

------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้

บุคคล ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัเพื่อ ศึกษาระดบัความผกูพนัต่อ

องคก์รของพนกังานเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) และเพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ของธนาคาร

กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ พนกังานทีมงานขายธุรกิจ

ลูกคา้บุคคล เขต 6 จาํนวน 285 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยใชก้าร

หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวจิยั พบวา่ 

1) ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและดา้นประสบการณ์ในงานในมุมมองของพนกังานทีมงานขาย

ธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานมี

ความคิดเห็นด้านลกัษณะงานอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านประสบการณ์ในงาน พนักงานมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั 

2) ความผูกพนัต่อองค์กรในมุมมองของพนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 ใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบวา่ พนกังานมี

ความคิดเห็นในระดบัมากต่อ ความภูมิใจในงานท่ีทาํ รองลงมา คือ การนึกถึงองคก์ารในทางท่ีดี และ

พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางต่อ การนึกถึงองคก์ารในทางท่ีดี ตามลาํดบั 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ภาพรวมของปัจจยัลกัษณะงานและดา้นประสบการณ์

ในงาน มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
 

คําสําคัญ: ความผกูพนัต่อองคก์ร, พนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล 
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ABSTRACT 

 

Independent study of Organization commitment of Employee in Consumer Business Sales 

from Kasikornthai Public Company Limited with objective to study level of Organization 

commitment of Employee in Consumer Business Sales from Kasikornthai Public Company Limited 

and to study factors which effect Organization commitment of Employee in Consumer Business 

Sales from Kasikornthai Public Company Limited. This is Quantitative research with sample 

were Employee in Consumer Business Sales from 6 districts altogether 285 sample. The 

questionnaires were used in the research and Statistic methods used were Frequency, Percentage, 

Average, Standard deviation and Hypothesis Testing for this research by Pearson product moment 

correlation coefficient. 

From these research found that; 

1) The overall Job description aspect and Job Experiences aspect in Employee in 

Consumer Business Sales from 6 districts viewpoint were at moderate level. Considering by each 

aspect, found that Employee in Consumer Business Sales from 6 districts felt Job description aspect 

was at high level followed by Job Experiences aspect which was at moderate level. 

2) From the Employee in Consumer Business Sales from 6 districts opinion, Organization 

Commitment was at high level. Considering by each aspect, found that Employee in Consumer 

Business Sales from 6 districts felt Pride in their job at high level while Positive thought of the 

Organization are at moderate level. 

Result of Hypothesis testing found that. Job description aspect and Job Experiences aspect 

were related in the same direction of Desire to stay within organization and Positive thought of the 

Organization at very high level. 

 

Keywords: organization commitment, employee in consumer business sales 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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1. บทนํา 

ทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีความสําคญั และนบัวา่เป็นปัจจยัพื้นฐานในการบริหาร

องค์การ อีกทั้งองค์การจะมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จไดน้ั้น ย่อมขั้นอยูก่บับุคลากรใน

องคก์ารนั้นๆ จะตอ้งมีคุณภาพ การท่ีจะสร้างบุคลากรภายในองค์การให้ทาํหน้าท่ีของตนเองให้ดี

ท่ีสุด ทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจในการทาํงานมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และประสานประโยชน์

ให้กบัองค์การได้อย่างกลมกลืนได้นั้น องค์การจะตอ้งให้ความสนใจ เอาใจใส่ดูแล และพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงการบริหารให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุค

โลกาภิวตัน์ 

บุคลากรในองค์การจึงเปรียบเสมือนตน้ทุนท่ีมีคุณค่า อีกทั้งยงัเป็นตน้ทุนท่ีองค์การตอ้ง

รักษาและลงทุนเพิ่มเติมเสมอ เพื่อพฒันาให้บุคลากรมีคุณค่าเหมาะสมและคงอยู่กบัองค์การให้

ยาวนาน โดยคุณค่าของบุคคลนั้นก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์าร ซ่ึงเท่ากบัเป็น

หลกัประกนัในการทาํใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้และอยูร่อดดว้ยความมัน่คง ประกอบกบัความผกูพนั

นั้นเป็นส่ิงท่ีจะทาํให้บุคคลมีความเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององคก์าร อีกทั้งเต็มใจท่ีจะ

ทาํงานเพื่อองค์การ มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การไว ้ส่ิง

ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผลให้องคก์ารประสบความสําเร็จ (อภิชาต  จิวิริยะวฒัน์, 2549: 2) ความผูกพนั

ท่ีมีต่อองคก์ารแสดงให้เห็นถึงความจงรักภกัดี ความทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความศรัทธาต่อองคก์ารท่ี

เป็นผลให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารและตอ้งการอยูก่บัองคก์ารตลอดไป 

การมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํพาองคก์ารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล แสดงให้

เห็นถึงระดบัความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การของบุคลากรสูง การรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่

กบัองค์การไดน้ั้น ถือเป็นกลยุทธ์สําคญัในการควบคุมและลดปัญหาต่างๆ ท่ีจะก่อตวัข้ึน (กณัทิมา  

คุณาวงศ,์ 2556: 84-85) 

ความผูกพนัต่อองค์การแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์การ ความพึงพอใจของ

สมาชิกในองคก์ารนั้นๆ และยงัเป็นส่ิงท่ีพึงประสงคข์ององคก์ารทัว่ไป โดยลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ี

บุคคลมีการแสดงออกต่อองค์การนั้ น จะแสดงออกมาในรูปแบบของความปรารถนาจะอยู่ใน

องค์การ (Desire to Remain) ความตั้งใจจะอยู่ในองค์การ (Intent to Remain) ความปรารถนาท่ีจะ

รักษาสมาชิกขององคก์ารไว ้(Retention) การมาทาํงานเสมอ (Attendance) และการมีความพยายาม

ในการทาํงาน (Job Effort) (Mowday, et al., 1982) องค์การจะดาํเนินงานหรือปฏิบติัการให้บรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้จะประสบความสําเร็จหรือความลม้เหลวข้ึนอยู่กบัปัจจยั

สาํคญั คือ คนหรือบุคลากรในองคก์ารวา่ทีความผูกพนัต่อองคก์ารมากนอ้ยเพียงใด เม่ือบุคคลเขา้มา

ทาํงานในองคก์ารก็มีความหวงัท่ีจะไดพ้บกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดี เปิดโอกาสให้ตนเองไดใ้ช้ความรู้
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ความสามารถอยา่งเต็มท่ี และตอบสนองความพึงพอใจของตนได ้องคก์ารใดท่ีทาํให้บุคคลกา้วไป

ถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บุคคลนั้นยอ่มตอ้งการทาํงานอยู่ในองค์การในต่อไป ส่งผลให้เกิดความผูกพนั

ต่อองค์การ มีความเต็มใจยอมทุ่มเททาํงานให้องค์การอย่างสุดความสามารถเพื่อให้งานบรรลุ

เป้าหมายและไม่คิดยา้ยหรือลาออกจากองค์การ แต่ถา้องค์การใดไม่สามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการและความพึงพอใจของบุคคลได ้บุคคลนั้นย่อมเกิดความผูกพนัได้ยาก และส่งผลเสียต่อ

องคก์ารในหลายๆ ดา้น (สมัฤทธ์ิ  ผวิบวัคาํ, 2546) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชยช์ั้นนาํซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและให้การ

ยอมรับจากประชาชนโดยทัว่ไป แต่ปัจจุบนัธนาคารพาณิชยต่์างก็มีการแข่งขนักนัมากข้ึนทั้งในการ

นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาให้บริการ การเปิดรับพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถและพร้อมท่ีจะจ่าย

ค่าตอบแทนท่ีสูง เพื่อเป็นการจูงใจให้พนกังานเขา้มาปฏิบติังาน ซ่ึงปัญหาน้ีทาํให้พนกังานมีการเขา้

ออกบ่อยคร้ัง ส่งผลให้ธนาคารต้องจัดให้มีการรับพนักงานใหม่เข้าทาํงานอยู่เสมอ ทาํให้เสีย

งบประมาณสําหรับการพฒันาพนกังานใหม่ เขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลของธนาคารกสิกรไทย 

จาํกดั (มหาชน) ไดพ้บกบัปัญหาการลาออกของพนกังานบ่อยคร้ังมาก ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการ

ทาํงานของเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลลดนอ้ยลง 

จากความสาํคญัของความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรใน

องคก์าร ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานเขตงานขายธุรกิจ

ลูกคา้บุคคลของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยัจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อธนาคารฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งสําหรับนาํมาสร้างความผูกพนัต่อองค์การให้กบัพนกังาน

ของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 

 

2. ข้ันตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกรอบการวจิยัดงัน้ี 

   ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยด้านลกัษณะงานและด้าน

ประสบการณ์ในงาน 

- ดา้นลกัษณะงาน 

- ดา้นประสบการณ์ในงาน 

ความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงานทมีงานขาย 

ธุรกจิลูกค้าบุคคล 

- ความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์าร 

- การนึกถึงองคก์ารในทางท่ีดี 

- ความภูมิใจในงานท่ีทาํ 
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การวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกบัประชากร ซ่ึงเป็นพนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้

บุคคล เขต 6 จาํนวน 285 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

การวจิยั โดยใชก้ารหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและดา้นประสบการณ์ในงานในมุมมองของพนกังานทีมงานขาย

ธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย พบวา่ พนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 มีความคิดเห็นดา้นลกัษณะงาน

อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นประสบการณ์ในงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 

1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัดา้นลกัษณะงานและ 

 ดา้นประสบการณ์ในงานโดยภาพรวม 

 

ปัจจัยด้านลักษณะงานและด้านประสบการณ์ในงาน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลค่า 

ดา้นลกัษณะงาน 3.53 0.51 มาก 

ดา้นประสบการณ์ในงาน 3.36 0.45 ปานกลาง 

รวม 3.44 0.47 ปานกลาง 

 

3.2 ความผูกพนัต่อองคก์รในมุมมองของพนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล เขต 6 ใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า พนกังาน

ทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคล เขต 6 มีความคิดเห็นต่อ ความภูมิใจในงานท่ีทาํ อยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ การนึกถึงองคก์ารในทางท่ีดี อยูใ่นระดบัมาก และพนกังานมีความคิดเห็นต่อ การนึก

ถึงองคก์ารในทางท่ีดี อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

 ทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล โดยภาพรวม 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลค่า 

ความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์าร 3.32 .549 ปานกลาง 

การนึกถึงองคก์ารในทางท่ีดี 3.50 .548 มาก 

ความภูมิใจในงานท่ีทาํ 3.74 .229 มาก 

รวม 3.52 .360 มาก 

 

3.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ภาพรวมของปัจจัยลักษณะงานและด้าน

ประสบการณ์ในงาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน (r = .851) และภาพรวม

ในรายดา้น พบว่า ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์การ และดา้นการนึกถึงองค์การในทางท่ีดี มี

ความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัลกัษณะงานและดา้นประสบการณ์ในงาน กบัความผกูพนั 

 ต่อองคก์รของพนกังานเขตงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล 

 

ตวัแปร ความ

ปรารถนาท่ีจะ

อยูใ่นองคก์าร 

การนึกถึง

องคก์าร

ในทางท่ีดี 

ความภูมิใจใน

งานท่ีทาํ 

ภาพรวม 

ดา้นลกัษณะงาน .751 .845 .018 .815 

ดา้นประสบการณ์ในงาน .790 .848 .080 .849 

ภาพรวม .788 .868 .048 .851 
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4. อภิปรายผล 

4.1 ปัจจยัด้านลกัษณะงานและด้านประสบการณ์ในงาน ด้านลกัษณะงาน พนักงานมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ พนกังานส่วนใหญ่เห็นว่าลกัษณะงานท่ีทาํมีความทา้ทาย

ความรู้ความสามารถ สามารถใช้ความรู้ความคิดของตนเองในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหางานไดต้าม

ขอบเขตของความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย และมีอิสระในการทาํงาน พนักงานจึงมีความ

พอใจในงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พอร์เตอร์ และสเตียร์ส (Porter and Steers, 1979) ท่ีเสนอว่า 

ปัจจยัดา้นเน้ืองาน ไดแ้ก่ ความซํ้ าซากของงาน ความมีอิสระและความชดัเจนในบทบาทหน้าท่ี เป็น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในงาน และสอดคลอ้งกบั สเตียร์ส (Steers, 1991: 122) ท่ีกล่าวว่า 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เป็น สภาพของงานท่ีบุคคลรับผิดชอบวา่มีลกัษณะอยา่งไร ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ

ในการทาํงาน ความมีอิสระในงาน ลกัษณะงานท่ีหลากหลาย ลกัษณะงานท่ีทา้ทาย ลกัษณะงานท่ี

ตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน และโอกาสกา้วหนา้ในงาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร 

นอกจากน้ียงัพบว่า ดา้นประสบการณ์ในงาน ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพนกังาน

ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกว่ามีบทบาทและมีความสําคญัต่อองค์การ ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะ 

ประสบการณ์ท่ีบุคคลพบในงานนั้นเป็นทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร เป็นความผูกพนัทาง

จิตวิทยา ท่ีทาํให้พนกังานรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและมีความสําคญัต่อองคก์ร คาดหวงัท่ีจะไดรั้บการ

ตอบสนองจากองคก์ร ดงัท่ี บารอน (Baron, 1986) กล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์กรเป็นทศันคติท่ีมัน่คง

มากกวา่ความพึงพอใจในงาน ท่ีเกิดจากลกัษณะงาน ลกัษณะส่วนบุคคล และสภาพการทาํงาน 

 

4.2 ความผูกพนัต่อองคก์ร พบว่า ภาพรวม พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็น

เพราะวา่ พนกังานทีมงานขายธุรกิจลูกคา้บุคคล ทาํงานอยา่งมีอิสระตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของตน 

หากมีปัญหาในการทาํงานก็จะมีหวัหนา้งานเป็นท่ีปรึกษา ทาํให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย ในการทาํงาน

พนักงานก็จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของ ลภสัรดา วรอศัวกุล (2556) ศึกษาเก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

เทศบาลนครยะลา พบว่า พนกังานเทศบาลนครยะลา มีความผูกพนัต่อองค์การในระดบัสูง และ

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กณัทิมา คุณาวงศ์ (2556) ศึกษาเก่ียวกบั ความผูกพนัต่อองค์การของ

พนักงาน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง พบว่า ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยูใ่นระดบัมาก โดยแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 

ความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์าร พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีความพยายามรักษาความเป็น

สมาชิกขององค์กรเสมอ อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า การเป็นพนักงานธนาคารทาํให้รู้สึก

ภาคภูมิใจในงานท่ีทาํ อยูใ่นองคก์รท่ีคนรู้จกัและมีช่ือเสียง ไดท้าํงานท่ีมีความทา้ทาย ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบัแนวคิดของ รอบบิ้นส์ (Robbins, 2005: 79-80) ท่ีกล่าวว่า ความผูกพนัต่อองค์การ เป็นสถานะท่ี

พนกังานผูกพนัตนกบัองคก์าร และเป้าหมายขององคก์าร โดยมีความปรารถนาท่ีจะรักษาความเป็น

สมาชิกในองคก์ารนั้นๆ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของภทัริกา ศิริเพชร (2541: 7) กล่าววา่ความผูกพนัต่อ

องค์การ คือ ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อองค์การ ทศันคติ ค่านิยม มีพฤติกรรมอนัแสดงถึงความ

จงรักภักดีต่อองค์การและมีความมุ่งมั่นท่ีจะธํารงสถานะของการเป็นสมาชิกขององค์การไว้  

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปาริชาติ บวัเป็ง (2554) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ

องคก์ารของพนกังานบริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย (จาํกดั) พบว่า พนกังาน มีความเขา้ใจ

ต่องานท่ีทาํเป็นอย่างดี และรู้สึกว่างานท่ีทาํมีความทา้ทายระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ เนตรนภา นันทพรวิญ�ู (2551) ศึกษาเก่ียวกบั ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษทั 

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั พบวา่ ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั เซ็นทรัล รีเทล 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น อนัดบั

แรก คือ ดา้นความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร รองลงมาคือ ดา้นความเตม็ใจท่ีจะ

ทุ่มเทเพื่อองคก์าร และดา้นความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์าร 

การนึกถึงองค์การในทางท่ีดี พบว่า พนักงานมีความรู้สึกไม่ดีเม่ือมีคนพูดถึงองค์การน้ี

ในทางไม่ดี อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า พนักงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองค์กรและ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร คอยเอาใจใส่องคก์รและไม่ตอ้งการให้ใครพูดถึงองคก์รของตนไปในทางไม่ดี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนนนัท ์ทะสุใจ (2547: 9) กล่าววา่ ความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึก

ท่ีดีต่อองค์การ มีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอาใจใส่ต่อองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ               

ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2551: 105-107) กล่าววา่ ความผกูพนักบัองคก์าร เป็นความคิดท่ีสะทอ้นถึง

ความเก่ียวขอ้งระหวา่งบุคคลกบัองคก์าร ซ่ึงเขายินดีท่ีจะมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกและไม่เต็มใจท่ีจะ

จากองคก์ารไป และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เมาวเ์ดย ์และคณะ (Mowday, et al., 1982: 210) กล่าว

วา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นการแสดงออกของบุคคลท่ีมากกวา่ความจงรักภกัดีท่ีเกิดข้ึนตามปกติ 

เพราะเป็นความสัมพนัธ์ท่ีหนาแน่น และผลกัดนัให้บุคคลเต็มใจท่ีจะอุทิศตนเอง เพื่อสร้างสรรคใ์ห้

องคก์ารอยูใ่นสภาพท่ีดีข้ึน 

ความภูมิใจในงานท่ีทาํ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่รู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้รับการยกย่องใน

ฐานะบุคลากรในองคก์ารน้ี อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ พนกังานไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร

และเพื่อนร่วมงานในขณะทาํงานอยูท่ี่ธนาคารแห่งน้ี ไดท้าํงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของตน 

มีทีมงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และไดท้าํงานในองคก์รขนาดใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ความตอ้งการของมาสโลว ์ท่ีกล่าวถึง ความตอ้งการระดบัสูงของมนุษยคื์อ ความตอ้งการไดรั้บการ

ยกยอ่ง และความตอ้งการความสําเร็จในชีวิต และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 
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(Alderfer’s ERG theory) ท่ีกล่าววา่ ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ เป็นความตอ้งการในระดบัสูง

ท่ีมีความเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ความตอ้งการยกยอ่งบวกกบัความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวติท่ี

ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานและดา้นประสบการณ์ในงาน 

มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์าร การนึกถึงองคก์ารในทางท่ีดี 

และภาพรวม ในระดบัสูงมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า ลกัษณะของงานและประสบการณ์ในการทาํงาน 

เป็นส่ิงท่ีพนักงานได้พบเป็นประจาํในขณะปฏิบติังานท่ีทาํให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองมี

บทบาทและมีความสําคญัต่อองคก์ร ซ่ึงพนกังานขายธุรกิจลูกคา้บุคคลจะไดรั้บการสนบัสนุนฝึกฝน

จนมีความชาํนาญในหน้าท่ีก่อนท่ีจะออกปฏิบติังานกบัทีมงาน ทาํให้พนกังานทีมงานขายธุรกิจ

ลูกคา้บุคคลประสบความสําเร็จในงานทาํ แสดงให้เห็นวา่ ลกัษณะของงานท่ีทาํ และประสบการณ์

ในงาน จะมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สเตียร์ส (Steers, 

1991: 122) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ และผลลัพธ์ของความผูกพนัต่อ

องค์การ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และประสบการณ์ในการทาํงาน และ

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ จิระชยั  ยมเกิด (2549) ศึกษาเก่ียวกบั ความผูกพนัของพนกังานต่อ

บริษทัลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จาํกดั พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดแ้ก่ ความมีอิสระใน

การทาํงาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ผลป้อนกลบัของงาน และงานท่ีมี

โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การเช่นเดียวกบั

ปัจจยัในด้านประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบติั ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อองค์การ

ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งพาได ้ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบสนองจากองคก์าร และทศันคติ

ต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์าร ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

5. ข้อเสนอแนะ  

5.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวจิยั 

1. ดา้นลกัษณะงาน ควรมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการปรับเล่ือนตาํแหน่ง เพื่อให้พนกังานมี

ความผูกพนัต่อองคก์รมากข้ึน นาํความสามารถของพนกังานทีมงานขายธุรกิจบุคคลมาเป็นตวัช้ีวดั

ในการปรับเล่ือนตาํแหน่งใหก้บัพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 

2. ดา้นประสบการณ์ในงาน ควรมีการสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในองคก์ร

ให้กบัพนักงานทุกคน โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในงานท่ีทาํ และมีรายได้ท่ี

มัน่คง 
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3. ความผูกพันต่อองค์กร ด้านความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์การ ธนาคารควร

เสริมสร้าง และจูงใจใหพ้นกังานมีความใฝ่ฝันท่ีจะทาํงานในองคก์รแห่งน้ี 

4. ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านการนึกถึงองค์การในทางท่ีดี ธนาคารควรมีแนวคิด

ใหม่ๆ มาพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 

5. ความผูกพนัต่อองค์กร ด้านความภูมิใจในงานท่ีทาํ ธนาคารควรให้พนักงานได้มี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจในงานต่างๆ 

 

5.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการวิจยัเก่ียวกบัการสร้างทศันคติดา้นความรู้สึกท่ีดีให้กบัพนกังาน และทาํ

ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและคิดว่าตนเป็นสมาชิกในครอบครัว หลังจากท่ีเข้ามาทาํงานท่ี

ธนาคาร 

2. ควรวจิยัโดยขยายมิติของความผูกพนัใหม้ากข้ึน และสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัให้

มากท่ีสุด เพื่อใหไ้ดก้ารวจิยัในมุมกวา้ง และผลลพัธ์ท่ีมีขอ้เทจ็จริงตามสถานการณ์ 

3. ควรวิจยัเปรียบเทียบระดบัความผูกพนัต่อองคก์รกบัพนกังานกลุ่มอ่ืนของธนาคาร 

เพื่อเป็นการขยายมุมมองในการวิจยั และจะไดท้ราบระดบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานใน

ภาระงานอ่ืนๆ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ฝ่ายบัตรเครดติ 

FACTORS THAT AFFECT THE PERFORMANCE OF THE EMPLOYEE 

KASIKORN BANK, THE CREDIT CARD 

พิมภา เพ่ิมพนู1สญัญพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ2 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน

ธนาคารกสิกรไทย  ฝ่ายบตัรเครดิต2) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพ

การทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบตัรเครดิต  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบตัร

เครดิต 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวจิยัเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานธนาคารกสิกรไทย  ฝ่าย

บตัรเครดิต จาํนวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม โดยใช้มาตรประมาณค่าแบบลิเคริต 

การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้

ค่าสถิติและค่าสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 ผลการวิจยั (1) ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน พนกังานมีความคิดเห็นวา่ ประสิทฺธิภาพ

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง (ตามความรู้ของพนักงาน) โดยให้ระดับความคิดเห็นด้านการ

ปฏิบัติงานตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนดไว ้มีค่าเฉล่ียเป็นเป็นอันดับหน่ึง (2) ปัจจัย

สภาพแวดล้อมในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานในทิศ

ทางบวก ในระดบัตํ่าอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 คือ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีดีก็ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในเร่ืองของปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ ตาํแหน่ง และระดบัเงินเดือน 

รวมถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างกันก็ส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีต่างกัน (3) 

ผูบ้ริหารควรพิจารณาปัจจยั และบริหารปัจจยัเพื่อใชเ้ป็นตวักระตุน้ให้พนกังานสามารถปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

คําสําคัญ ปัจจยัท่ีส่งผล  ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบตัรเครดิต 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

1นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to study the level 1) for performance of bank employees, Kasikorn bank, 

Thailand. The credit card Division 2) to study the environment in compliance with the performance 

of the employee, Kasikorn Bank Thailand.The credit card Division 3) to study the relationship 

between the personal factors and the environment factor in the performance of the employee, 

Kasikorn bank credit card Department, Thailand. 

 The study was a survey research. The number of sampling groups in this research was 336 

participants who are employee of Kasikorn Bank Thailand. The credit card Division.The  research 

tool for this study was the questionnaire. For data analysis, the researcher used Likert Scales and 

following statistical methods: percentage, mean, standards deviation and Pearson Correlation 

Coefficient by software. 

 The research result showed  1 )  that the employees have height performance. (Following 

the acknowledges of employee) Regarding the opinions on the working by objectives of the 

organization, the average was at the first level.  2) From the study , the environment factors showed 

the positive correlation at 0.05 which is significant. The Significance of the correlation showed that 

the employees performance had an effect on the higher level of employee’s efficiency. From 

hypothesis test about the individual factor the research result showed that the gender, the position, 

the salary and the environment factors effecting efficiency employees performance. 3) The 

executive should consider the factors and administrate them for use to encourage the employee 

working efficiency.  

Keywords: Factors Effecting, Efficiency,  Kasikorn bank Thailand. The credit card Division 

 

1. บทนํา 

จากการประกาศใช้แผนพฒันาระบบการบริหารงาน เม่ือเดือนมกราคม 2555 ท่ีผ่านมา 

นาํมาสู่การเปล่ียนแปลงต่อการปฏิบติังานทั้งระบบ โดยในช่วงแรกเป็นกระบวนการควบคุมการ

ทาํงานของฝ่ายการเงินประเภทต่างๆ เป็นการขยายขอบเขตในการดาํเนินงาน เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขนั เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจธนาคารเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดจากรูปลกัษณ์คู่แข่งและตวั

ผูป้ระกอบการเองท่ีเปล่ียนไป ภายหลงักระบวนการควบคุม ซ่ึงธุรกิจธนาคารพานิชยแ์ข่งขนัเขม้ขน้

ข้ึน คือ สินเช่ือรายยอ่ย อนัไดแ้ก่ สินเช่ือบตัรเครดิต สําหรับสินเช่ือบตัรเครดิตมีวงเงินสินเช่ือราย
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ยอ่ยบุคคลสําหรับธนาคารพานิชยแ์ละสถาบนั มีวงเงินสินเช่ือรายยอ่ยบุคคลสาํหรับธนาคารพาณิชย์

และสถาบนัการเงินทั้งระบบ ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2555 เป็นวงเงิน 1,097,262 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ 

วนัท่ี 12 กนัยายน 2555, ธนาคารกสิกรไทย) มีลูกหน้ีตามสัญญาสินเช่ือเป็นวงเงิน 10,807 ลา้นบาท 

(รายงานประจาํปีธนาคารกสิกรไทย, 2556:83) ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยบุคคลมีการ

แข่งขันกันสูงและค่อนข้างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของสถาบันการเงินในกลุ่มของ

ธนาคารและกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร (Non Bank) โดยผูป้ระกอบการต่างมุ่งเน้นในการ

บริการท่ีดี รวมถึงการนาํเทคโนโลย ีการให้บริการแบบใหม่มาอาํนายความสะดวกและใหป้ระโยชน์

สูงสุดแก่ลูกคา้ เป็นสาํคญั 

 จากสภาพการณ์ดงักล่าวจะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจมีแรงผลกัดนัสําคญัต่อภาคธุรกิจมาก 

องคก์รธุรกิจมีการขยายตวัและพบกบัอุปสรรคในการดาํเนินงานมากข้ึน ความทา้ทายใหม่ท่ีเกิดข้ึน

ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการขยายธุรกิจโดยใชโ้ครงสร้างธุรกิจท่ีเคยปฏิบติัในอดีตและเคยนาํ

ความสําเร็จให้อบัองค์กร ไม่เพียงพอท่ีจะใช้เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขนัอีกต่อไป จาก

โครงสร้างดงักล่าว ท่ีเนน้เร่ืองการผลิต และการตลาดบนพื้นฐานความคิดเก่าเร่ิมไม่เหมาะสมลงตวั

กบับรรยากาศการธุรกิจในปัจจุบนั ท่ีมีการใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน แนว

ทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัจึงเกิดข้ึน หน่ึงในนั้น คือ การสร้างให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพในองคก์ร การปรับกรอบแนวคิดการธุรกิจ โดยนาํเอาความรู้และทรัพยากรท่ีองคก์าร

แสวงหามาไดน้ั้น นาํมาประกอบเพื่อประยุกตใ์ชภ้ายใตก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนระหวา่งกนัทาํให้

เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน เพือ่กา้วไปเป็น “Better Organization” ซ่ึงเกิดจากความสามารถ

ในการปฏิบติังานของคนในองคก์ร “Performance” ทาํให้เกิดผลของการปฏิบติังาน สามารถมองได ้

2 ระดบั คือ ผลการปฏิบติังานระดบับุคคล (Individual Performance) และผลการปฏิบติังานระดบั

องคก์ร (Organization Performance) เรียกไดว้า่เป็น “คู่คิดเชิงกลยทุธ์” (Strategic Partner) นั้นมีความ

จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งเขา้ใจผลการปฏิบติังานขององคก์ร ทราบวา่องคก์รตอ้งการผลการผลิตแบบใด 

มิฉะนั้นคงเป็นการยากท่ีจะสามารถพฒันาบุคลากรในองค์กรของตน ให้มีผลงานท่ีสอดคลอ้งกบั

การปฏิบติังานขององคก์ร ดงันั้นปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพปฏิบติังาน จึงมีความสาํคญัและ

จาํเป็นอยา่งยิง่ต่อผลสัมฤทธ์ิท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับขอ้ทา้ทายขององคก์รสมยัใหม่ท่ีตอ้งการเป็น “Better 

Organization” ซ่ึงวดัจาก “BetterPerformance” นัน่เอง  
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 ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีมีคุณภาพ สามรารถปฏิบติังานและผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพได้ตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้เกิดจากความรู้ความสามารถ ความตั้งใจ ความทุ่มเทและร่วมมือกนัของพนกังาน

ในองค์กร การจะเป็นเช่นนั้นตอ้งมาจากคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีมองเห็น

ถึงความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี เพื่อร่วมงานท่ีดี ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ี

เพียงพอ มีการพฒันาความรู้ให้กบัพนกังานอยู่เสมอมีการส่ือสารภายในองค์กรท่ีทัว่ถึง ส่ิงเหล่าน้ี

ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี ทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานให้กบั

องคก์ร เกิดความผูกพนัต่อองคก์ร เน่ืองจากกระบวนการพฒันาความรู้ความสามารถ รวมถึงการสั่ง

สมประสบการณ์ของพนกังานเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีค่าใช้จ่ายและตอ้งใชร้ะยะเวลาไม่นอ้ย กว่า

จะไดพ้นกังานท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ การสูญเสียพนกังานเหล่าน้ีไปยอ่มทาํให้

องค์กรเกิดต้นทุนในการสรรหาและฝึกอบรมเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงกระทบต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานอีกดว้ย องคก์รท่ีมีอตัราการลาออกสูงทาํให้มีแต่พนกังานท่ีขาดประสบการณ์หมุนเวียน

กัน เ ข้า ม า ทํา ง า น ส่ ง ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ทํา ง า น ท่ี ล ด ล ง  ( จิ ร ะ ป ร ะ ภ า   อัค ร บ ว ร

,2549:http//www.siamhrm.com) 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นประเด็นสําคญัให้ทาํการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายบตัรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และส่ิงท่ีพนักงาน

ตอ้งการท่ีเป็นแรงจูงใจในการทาํงานเพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางในการพฒันา

ประสิทธิภาพการทาํงานต่อไป ผูว้ิจยัในฐานะพนักงาน ฝ่ายบตัรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยจึงมี

บทบาทสําคญัในกระบวนการความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานเพื่อตอบสนองต่อผลงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีธนาคารไดว้างเอาไวก้ารท่ีพนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทุกระดบัโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การมีส่วนร่วมในการบริหารองคก์รและมีส่วนช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดพลงัในการ

ไดม้าซ่ึงการพฒันาและความกา้วหน้าต่อองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีนั้นตอ้งมาจากการทาํงานอยา่งทุ่มเท

แรงกายและแรงใจในการทาํงานอย่างมากแต่เน่ืองจากการท่ีพนักงานทุ่มเทพลงักายและพลงัใจ

ให้กบัองคก์รมากเกินไปนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวหรือไม่หรือในทาง

กลบักนัเม่ือพนกังานมีครอบครัวตอ้งดูแลอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รและความกา้วหนา้ของหนา้ท่ี

การงานไดห้รือไม่รายไดห้รือค่าตอบแทนจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานมี

ประสิทธิภาพในการทาํงานดีข้ึนมากหรือนอ้ยเพียงใดการศึกษาคร้ังน้ีจึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ี
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จะศึกษาถึง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย  ฝ่ายบตัร

เครดิต” 

 

2. ข้ันตอนการศึกษา/อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีกรอบการวจิยัดงัน้ี 

 

ตัวแปรอสิระ(Independent variables)   ตัวแปรตาม(Dependent variables)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพสมรส  

4. วฒิุการศึกษา  

5. ระดบัตาํแหน่ง  

6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

7. เงินเดือน 

 

 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

1. โครงสร้างองคก์ร 

2. นโยบายในการบริหารงาน  

3. ความพร้อมของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

5. ความรู้ความสามารถและทกัษะของ

พนกังาน 

6. ความผกูพนัต่อองคก์ร 

7. ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 

8. ความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานต่อ

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย 

ฝ่ายบัตรเครดติ 
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 การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานธนาคารกสิกรไทย  ฝ่าย

บตัรเครดิต จาํนวน 336 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม โดยใช้มาตรประมาณค่าแบบลิเคริต 

การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้

ค่าสถิติและค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.1 ผลการวิจยักลุ่มตวัอย่าง ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 336 คน โดย

แบ่งเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานประจาํสาํนกัานใหญ่ 239 คน ไดรั้บการตอบกลบัมา 231 คน และประจาํสาขา 

97 คน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส วฒิุการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ระดบัเงินเดือน ระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ ระดบัเงินเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 15,000 

บาท ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1 – 2 ปี 

 3.2  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานทั้ง 8 ดา้นในขา้งตน้

สามารถจดัลาํดบัปัจจยัท่ีส่งผลจากมากท่ีไปนอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี1ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 

รายการ  S.D. ระดับตัวแปร 

โครงสร้างองคก์ร 

ความพร้อมของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

ความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังาน 

ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 

นโยบายการบริหารองคก์ร 

ความผกูพนัต่อองคก์ร 

ความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานต่อผูบ้ริหาร 

3.97 

3.91 

3.68 

3.63 

3.56 

3.32 

3.17 

2.73 

0.62 

0.95 

0.81 

0.99 

0.96 

1.26 

1.11 

0.66 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.50          0.92 ปานกลาง 
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 ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย 

ฝ่ายบตัรเครดิต พบวา่ ในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง จานวน 336 คน ไดรั้บการตอบกลบั328 คน มี

ความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นโครงสร้างองค์กร เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบตัรเครดิต มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.97 รองลงมาคือ ความพร้อมของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ีย 3,91 และสาหรับดา้นความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานต่อผูบ้ริหาร 

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยสุดท่ี 2.73 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.3 ผลการวจิยัระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบัตรเครดิต จานวน 328 คน มีความคิดเห็นว่าพนักงานมี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดับสูง (ตามความรับรู้ของพนักงาน) มีค่าเฉล่ีย 3.74 เม่ือ

พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า มีค่าเฉล่ียระดับสูงมาก สําหรับข้อ 1. ท่านได้ปฏิบติังานตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์องคก์รกาํหนดไว ้4. ท่านคิดวา่การปฏิบติังานของท่านผลิตผลงานมีคุณภาพกวา่เดิม 

มีค่าเฉล่ียในระดบัสูง สําหรับขอ้ 3. การปฏิบติังาน การนาํเสนองานของท่านทนัตามระยะเวลาท่ี

กาํหนดไว ้2. ท่านสามารถปฏิบติังานได้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรกําหนดไว ้7. ท่านนําผลการ

ปฏิบติังาน ท่ีผ่านมา พิจารณาเพื่อแกไ้ขปรับปรุงตามลาดบั สําหรับขอ้ 6. ท่านมีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอย่างสมํ่ าเสมอ และ 5.ผลการปฏิบัติงานของท่านถูกประเมินในระดับท่ีดี จาก

ผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียปานกลางสําหรับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังาน 

 3.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยัใชว้ธีิการทาํสถิติต่างๆไดแ้ก่ค่าเฉล่ีย t-test F-test 

Pearson’s Analysis โดยทาํการทดสอบสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 

  สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 คือประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทยฝ่ายบัตรเครดิตอยู่ในระดับตํ่า (ตามความรับรู้ของพนักงาน) จากผลการวิจัยพบว่า

พนักงานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดับสูงซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวข้อ้ท่ี 1 ท่ีระบุวา่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตอยูใ่นระดบัตํ่า 
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  สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 คือปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตแตกต่างกนัและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากปัจจยัส่วนบุคคลมีดงัน้ีปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง

เพศปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองตาํแหน่งงานและปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองระดับเงินเดือนท่ีระดับ

นยัสําคญั0.05 สาหรับพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอายุปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองสถานภาพ

สมรสปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองวุฒิการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองระดบัเงินเดือนและปัจจยัส่วน

บุคคลในเร่ืองอายุงานท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ระบุว่าปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพปฏิบติังานของธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตใน

การปฏิบติังานแตกต่างกนั 

  สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 คือปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ี

นาํมาทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ดา้นโครงสร้างองคก์รดา้นนโยบายการบริหารองคก์รดา้นความพร้อม

ของเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รดา้นความรู้ความสามารถและทกัษะ

ของพนักงานด้านความผูกพนัต่อองค์กรด้านความสัมพนัธ์ภายในองค์กรด้านความสัมพนัธ์ของ

ผูป้ฏิบติังานต่อผูบ้ริหารพบว่าปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานทุกปัจจยัส่งผลต่อประ

สิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตโดยมีความสัมพนัธ์กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานในทิศทางเดียวกนัในทางบวกและมีระดบัความสัมพนัธ์

ค่อนขา้งตํ่าสามารถเรียงลาํดบัความสัมพนัธ์จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี1. ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 2. 

นโยบายการบริหารองค์กร 3. ความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังาน 4. โครงสร้าง 5. ความ

พร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ความผูกพนัต่อองค์กร7. ความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานต่อ

ผูบ้ริหาร 8.การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

 

4. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

พนกังานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตพบประเด็นสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

 4.1 ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่างท่ีนามาทดสอบสมมติฐานพบว่า

พนกังานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตมีระดบัประสิทธิภาพสูงซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ขอ้ท่ี 1 ท่ีระบุว่าประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตอยู่ใน

ระดบัตํ่า (ตามความรับรู้ของพนกังาน)  
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ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของงานวิจยัของนพเกา้ไพรลิน (2546) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี

ผลต่อความสําเร็จในการดาํเนินงานขององคก์รศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานบริษทักลุ่มโตชิบาประเทศ

ไทยผลการวิจยัพบว่าระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความสําเร็จในดา้นการดาํเนินงานอยู่ในระดบัปาน

กลางงานวิจยัของสาธิตแกว้รากมุข (2546) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกรณีศึกษาอาํเภอพญาเมง็รายจงัหวดัเชียงรายผล

การศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 ผลการวิจยัไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของศิระวิทยค์ล่ีสุวรรณ (2539) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสายธุรการพบว่า

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทดลองงานวิจัยของสุชาดากาญจนนิมมาน (2541) ศึกษาเร่ือง

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการศึกษากรณีสาํนกังบประมาณพบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานค่อนขา้งตํ่า 

 4.2 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่เพศอายุสถานภาพ

สมรสวุฒิการศึกษาระดบัตาํแหน่งระดบัเงินเดือนระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัรเครดิตแตกต่างกนัสาหรับปัจจยั

ส่วนบุคคลในเร่ืองเพศปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองตาํแหน่งงานและปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองระดบั

เงินเดือนและสําหรับพนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองอายุปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองสถานภาพ

สมรสปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองวุฒิการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ืองระดบัเงินเดือนและปัจจยัส่วน

บุคคลในเร่ืองอายุงานท่ีแตกต่างกนัแต่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจยัของชัยวฒัน์ศึกขอด (2545) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ือง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบล : กรณีศึกษาจงัหวดับุรีรัมยผ์ลการ

ศึกษาวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดแ้ก่อายุงานวจิยัของนํ้าจิตชาวนั

ดี (2544) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคาร

กรุงเทพจากดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัศรีสระเกษผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดแ้ก่ตาํแหน่งงาน 

 ผลการวิจยัท่ีไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของอุไรวรรณโปร่งมาก (2547) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนสํานกันโยบาย

และแผนกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผนกรุงเทพมหานครงานวิจัยของสุชาดากาญจนนิมมาน (2541) ศึกษาเร่ือง

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการศึกษาเฉพาะกรณีสานกังานงบประมาณพบวา่ปัจจยั
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ส่วนบุคคลด้านระดับตาํแหน่งไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

 4.3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน

ได้แก่ด้านโครงสร้างองค์กรด้านนโยบายการบริหารองค์กรด้านความพร้อมของเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รความรู้ความสามารถและทกัษะของพนกังานดา้น

ความผูกพนัต่อองค์กรด้านความสัมพนัธ์ภายในองค์กรด้านความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานต่อ

ผู ้บริหารพบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีผลทําให้ระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 3 ท่ีระบุว่าปัจจยัสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงานมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบตัร

เครดิตสอดคล้องกบัการวิจยัของสมศิลป์อุฬารพงศ์ธรรมสุมาลีวิวฒัน์วิชาและพรเพ็ญวิวฒัน์วิชา 

(2540) พบว่าตวัแปรท่ีมีความสําคญักบัความพอใจในการทาํงานของพนักงานในองค์กรสํานัก

งานสอบบัญชีได้แก่นโยบายการบริหารงานและองค์กรสภาพการทํางานความสัมพันธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานผลตอบแทนและชีวิตส่วนตวัซ่ึงหากพนกังานเหล่านั้นไดรั้บการ

ตอบสนองจากองค์กรในเร่ืองดงักล่าวอยา่งท่ีตนคาดหวงัและตอ้งการแลว้พนกังานเหล่านั้นจะเกิด

ความพอใจในการทาํงานเกิดความผกูพนัต่อองคก์รอตัราการลาออกลดลงซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของพนักงานงานวิจยัของนํ้ าจิตชาวนัดี (2544) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี

จงัหวดัศรีสะเกษผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได้แก่

โอกาสความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานผูบ้งัคบับญัชาผลตอบลกัษณะงานท่ีปฏิบติัสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานความยุติธรรมในการทาํงานนโยบายและการบริหารงานความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

งานวิจยัของวิศิษฐ์จุลปานนท ์(2544) ไดท้าการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ : การศึกษาขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในจงัหวดั

เชียงใหม่ปีพ.ศ. 2543 ผลการวิจยัพบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการปฏิบติังานคือหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบสถานท่ีทาํงานและการฝึกอบรมดา้นการส่งเสริมสหกรณ์สําหรับความคิดเห็นท่ีมี

ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูใ้ห้ขอ้มูลคือปัจจยัดา้นความสําเร็จของงาน

ความร่วมมือและการประสานงานหนา้ท่ีการทาํงานในกรอบตาํแหน่งการไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ความก้าวหน้าในการทาํงานความมัน่คงและความปลอดภยัในการทาํงานการทดสอบปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวดั

เชียงใหม่พบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้ นข้ึนอยู่กับปัจจัย

ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนปัจจยัดา้นสถานท่ีทาํงานและปัจจยัดา้นการฝึกอบรมดา้นการส่งเสริมสหกรณ์ 
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5. ข้อเสนอแนะ  

 5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1. การประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชา ควรมีการแจง้ให้พนกังานทราบถึง

ขอ้ผดิพลาดหรือส่ิงบกพร่องบางประการท่ีเกิดข้ึน หรือส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงในการปฏิบติังานให้

พนกังานทราบอยา่งละเอียดและหาแนวทางในการแกไ้ขและพฒันาร่วมกนัใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

  2. การติดตามผลการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรพิจารณาเร่ืองกาํลงัคนให้เหมาะสม

กบัปริมาณพนกังานหน่ึงคน ตอ้งไม่รับผิดชอบงานมากจนเกินไป เพื่อมีเวลาส่วนหน่ึงไวติดตามงาน

เพื่อปรับปรุงแกไ้ขงานหากเกิดความผดิพลาด หรือไวเ้พื่อคิดพฒันางานในส่วนท่ีตนรับผดิชอบ 

  3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารควรพิจารณาความเหมาะสม

ของแต่ละตาํแหน่งว่าเหมาะสมกับเพศใดมากกว่ากัน นอกจากวุฒิการศึกษาท่ีตอ้งรับให้ตรงกับ

ลกัษณะงาน ผูบ้ริหารควรพิจารณาถึงความรับผดิชอบในงานแต่ละตาํแหน่งให้มีความเหมาะสม เพื่อทาํ

ใหเ้กิดประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

  4. ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  

   4.1  ด้านโครงสร้างองค์กร ผูบ้ริหารควรมีการพิจารณาโครงสร้างเพื่อ

ความเหมาะสมหรือปรับบางส่วนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

   4.2  ด้านนโยบายการบริหารองค์กร ผูบ้ริหารจึงควรพิจารณาถึงความ

จาํเป็นในเร่ืองน้ีและจัดวางแผนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อมีกําลังคนท่ี

เหมาะสมและเพียงพอกบัการปฏิบติังาน 

   4.3  ด้านความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรควรมีการ

ตรวจสอบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เทคโนยีท่ีใช้อย่างสมํ่าเสมอ กรณีเกิดการขดัขอ้ง

เสียหาย 

   4.4  ดา้นการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร ควรมีการหาวิธีการ  ขั้นตอนใน

การติดต่อส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งและมีความแม่นยาํในการรับส่งขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังาน โดยอาจใช้เทคโนโลยีเขา้ช่วย หรือมีผูรั้บผิดชอบท่ีเป็นศูนยข์อ้มูลกลางโดยตรง เป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดอี้กทางหน่ึง 

   4.5  ด้านความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน ผูบ้ริหารควร

พิจารณาในเร่ืองน้ีให้มากข้ึน โดยการส่งเสริม รวมถึงการให้ทุนสนบัสนุนเพื่อพนกังานเขา้ไปเป็น

สมาชิกขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพการทาํงาน  
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   4.6  ดา้นความผูกพนัต่อองค์กร ผูบ้ริหารควรเร่งในการหาวิธีการในการ

สร้างภาพพจน์ท่ีดีหรือทาํประโยชน์แก่สังคมใหม้ากข้ึน เพื่อพนกังานรู้สึกภูมิใจและรู้สึกวา่มีเกียรติกบั

งานท่ีท่านปฏิบติัอยูใ่นองคก์ร  

   4.7  ดา้นความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัในเร่ือง

เพิ่มมากข้ึน มีการจดักิจกรรมให้พนกังานทาํร่วมกนั เช่น มีการแข่งกีฬาภายในองคก์ร มีการจดัให้มี

การไปเท่ียวร่วมกนัภายในองคก์ร 

   4.8  ดา้นความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานต่อผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารโดยเฉพาะ

ผูบ้ริหารในระดบัสูงควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัพนกังาน เช่น กล่องรับความคิดเห็น

เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกใกล้ชิด สามารถบอกปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานได้ หรือบางคร้ัง

พนกังานอาจมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานเสนอต่อองค์กร เพื่อพฒันาองค์กร

ต่อไป และพนกังานรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

 5.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบตัรเครดิต เท่านั้น การวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตประชากรและกลุ่ม

ตวัอย่างออกไปยงัสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ีจดัเป็นกลุ่ม (Non Bank) เช่นกนั เพื่อให้ทราบถึงวิธีการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจากหลาย ๆ องค์กร เพื่อหาวิธี ท่ี ดี ท่ี สุดมาใช้ในการจัดทํา

(Benchmarking) สําหรับการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังาน และเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้การ

ปฏิบติังานของผูท่ี้เป็นอนัดบัหน่ึงธุรกิจเดียวกนั สามารถนาํมาพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานให้มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัรังสิต 

FACTOR AFFECTING TO QUALITY OF WORK LIFE OF PERSONNEL 

SUPPORTING OF RANGSIT UNIVERSITY 

นํ้าผึ้ง จนัทร์ดาํ1 ดร.สุมาลี สวา่ง2 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน และ 3) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกับกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

จาํนวน 300 ตวัอยา่ง และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test และ Correlation 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มี

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกว่า 10 ปี และ

บุคลากรส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท  

 ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคญัทางสถิติ .05 ส่วนปัจจยัด้านลกัษณะงาน ภาพรวมของปัจจยัด้าน

ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยรวมแลว้คุณภาพชีวิต

การทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิตอยูใ่นระดบัสูง 

 

คาํสําคญั: คุณภาพชีวติการทาํงาน, บุคลากรสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัรังสิต 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 This study has 3  objectives: 1 )  to compare the difference between the Qualities of Work 

Life by personal factors, 2) to study the factors affecting the Qualities of Work Life, and 3) to study 

the Qualities of Work Life of Personnel supporting of Rangsit University. Questionnaires were used 

to collect data with the 300 sample support staffs. The collected data were processed and analyzed 

with the help of descriptive statistics method, frequency, percentage, average, standard deviation, 

t-Test, F-Test and Correlation 

 The study shows that most of the respondents are female, the ages between 31- 40  years 

old, single, with bachelor's degree. Their working periods are less than 10 years and the salary range 

is about 15,001-20,000 baht. 

 The result reveals that Quality of Work Life is different according to the differences of the 

demographic factors including age, marital status, educational levels, the period of performances 

and salaries, significance .05. Moreover, about the job description correlated moderately with the 

quality of working life. Overall the Quality of Work Life of personnel supporting RSU is high. 
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บทนํา 

ทรัพยากรมนุษยจ์ดัเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัอย่างยิ่งขององคก์รในปัจจุบนั ทรัพยากรมนุษย ์

ไม่ว่าจะปฏิบติัหน้าท่ีในระดบัใด ทุกคนเปรียบเสมือนหัวใจแห่งความสําเร็จขององคก์ร ซ่ึงการท่ี

องค์กรจะดาํเนินการให้พนัธกิจหรือภารกิจหลกัให้บรรลุวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น 

จะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัในการบริหารงาน การ

พฒันาองคก์รจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบับุคลากรโดยเนน้ท่ีการมีคุณภาพชีวิตในการทาํงานท่ีดี  

การพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานในปัจจุบนั ไดรั้บการยอมรับและความสนใจในหลาย

ประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยองคก์รต่าง ๆ ในประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั และเร่ิม

ให้ความสนใจในการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทาํงานให้กบับุคลากร มีการสร้างสรรค์

บรรยากาศท่ีจะทาํให้บุคลากรไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงานสูงข้ึน โดยผ่านการมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจและแกปั้ญหาสําคญัขององคก์ร ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชีวิตการทาํงานของเขา เปิด

โอกาสใหม่ๆ ให้ผูป้ฏิบติังานทุกระดบั นาํเอาสติปัญญา ความเช่ียวชาญ ทกัษะและความสามารถ

อ่ืนๆ มาใชใ้นการทาํงาน   

คุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัออกไปของ

แต่ละบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการทาํงานท่ีมีความ

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน โอกาสการพฒันาสมรรถภาพ

ของบุคคลการบูรณาการสังคม ประชาธิปไตยในองคก์ร ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั 

และลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ดงันั้นการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นหนทางท่ีจะ

กระตุน้ใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานของบุคลากรนบัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญั เป็นการสร้างสรรคบ์รรยากาศท่ีจะ

ทาํให้พนักงานไดรั้บความพึงพอใจในการทาํงานสูงข้ึน อุทิศกาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัสติปัญหา

ใหก้บังานท่ีตนรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี  

มหาวิทยาลยั  เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มีการพฒันาดา้นการเรียน

การสอน การผลิตบณัฑิตออกสู่สังคม ซ่ึงแต่ละมหาวิทยาลยัต่างก็มีการระบบการบริหารจดัการท่ีดี  

มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นอีกสถาบนัการศึกษาเอกชน ท่ีให้ความสําคญักบัคุณภาพการศึกษา การมุ่ง

ผลิตบณัฑิตในสาขาท่ีตรงกบัความตอ้งการกบัการพฒันาประเทศ และสาขาวิชาท่ีขาดแคลน เป็นท่ี
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ตอ้งการของภาคธุรกิจ นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัรังสิตไดมุ่้งพฒันา ทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติั

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างครบถ้วน ซ่ึงแรงกดดันน้ีทาํให้มหาวิทยาลัยรังสิต

จาํเป็นตอ้งปรับโครงสร้างให้สามารถรองรับการแข่งขนัของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพ

ในการพฒันาบณัฑิตใหดี้ยิง่ข้ึน  และปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหม้หาวิทยาลยัรังสิตประสบความสาํเร็จ

ไดต้ามเป้าหมายนั้น คือ บุคลากรของมหาวิทยาลยั ซ่ึงบุคลากรมีผลโดยตรงกบัความสาํเร็จ บุคลากร

จะทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด มีส่วนช่วยมหาวิทยาลยัไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น ผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลยัจะตอ้งเขา้ใจถึงความตอ้งการของบุคลากร สร้างความพึงพอใจให้กบับุคลากร เพื่อให้

บุคลากรเกิดความปรารถนาท่ีจะทาํงาน เกิดความกระตือรือร้น และมีกาํลงัใจในการทาํงาน ซ่ึงจะทาํ

ใหม้หาวิทยาลยัประสบความสาํเร็จไดใ้นอนาคต 

ผูว้ิจยัซ่ึงศึกษาอยู่ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ เป็น

บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสายสนบัสนุน จากความสาํคญัของคุณภาพชีวิตในการทาํงาน ทาํใหผู้ว้ิจยั

มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลการสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิต โดยผลการศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารในการพฒันาองค์กร

ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรใหเ้หมาะสมต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต 

3. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต 

สมมติฐานการวจัิย 

1. บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต มีปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์การทาํงาน อตัราเงินเดือนต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงานแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต มีความสมัพนัธ์กบั

คุณภาพชีวิตในการทาํงาน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 

ทาํให้ไดผ้ลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงสามารถนาํมาอา้งอิงและต่อยอดทางการศึกษาในอนาคตได ้

2. ประโยชน์เชิงธุรกิจ ไดท้ราบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการ

ทาํงาน เป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารใชข้อ้มูลในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกาํหนด

แนวทางการพฒันาองคก์ร และคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรในองคก์รต่อไป 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยันาํมากาํหนดเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจยัไดด้งัน้ี 

ตัวแปรอสิระ (X)    ตัวแปรตาม(Y) 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

  

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

6. อตัราเงินเดือน 

2. ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 

1. ความหลากหลายของงาน 

2. ความมีเอกลกัษณ์ของงาน 

3. ความสาํคญัของงาน  

4. ความมีอิสระในการทาํงาน  

5. การมีโอกาสรับรู้ผลการทาํงาน 

 

 

 

คุณภาพชีวติในการทาํงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิต หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั

รังสิต โดยไดรั้บเงินเดือน หรือค่าจา้งจากงบประมาณมหาวิทยาลยั แต่ไม่ไดห้มายความถึงอาจารย์

พิเศษ อาจารยป์ระจาํและผูบ้ริหาร 

ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิต ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

และอตัราเงินเดือน 

ลักษณะงาน หมายถึง งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัตามการกาํหนดลกัษณะงาน (Job 

description) ของแต่ละตาํแหน่ง และงานท่ีได้รับมอบหมายเหนือจากลกัษณะงาน ท่ีกาํหนดซ่ึง

ประกอบดว้ย ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสําคญัของงาน ความมี

อิสระในการทาํงาน และการมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ความหลากหลายของงาน  (Skill variety) หมายถึง ระดับความมากน้อยของงานท่ี

ผูป้ฏิบัติงานจะต้องใช้ทักษะความชํานาญและความสามารถในการปฏิบัติงานหรือในการทาํ

กิจกรรมหลาย ๆ อยา่งหน่วยงานใหส้าํเร็จผล 

 ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task identity) หมายถึง ระดบัความมากนอ้ยของงานท่ีผูป้ฏิบติั

แต่ละคนสามารถทาํงานนั้นๆ ได ้นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่เสร็จส้ินกระบวนการ และบงัเกิดผลงาน

โดยงานนั้นเป็นงานท่ีมีการกาํหนดรูปแบบ กระบวนการและวิธีการปฏิบติัท่ีชดัเจน 

ความสําคัญของงาน (Task significance) หมายถึง ระดับความมากน้อยของงานท่ีมีผล

สาํคญัต่อชีวิตความเป็นอยูข่องคนทั้งในและนอกองคก์าร ทั้งในดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ งานท่ีทาํเป็นท่ีมา

ของรายไดห้ลกัของครอบครัวท่ีจะนาํไปใชส้อยในการดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเพียงพอ และดา้น

จิตใจ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงานท่ีทาํ การมีช่ือเสียงจากงาน 

ความมีอสิระในการทาํงาน (Autonomy) หมายถึง ระดบัความมากนอ้ยท่ีงานนั้นเปิดโอกาส 

ใหผู้ป้ฏิบติังาน มีอิสระและสามารถท่ีจะตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองในการดาํเนินงาน 

 การมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน (Feedback) หมายถึง ระดับความมากน้อยท่ีงานนั้น

แสดงให้ผูป้ฏิบติังานได้ทราบถึงขอ้มูลโดยตรงและชัดเจนของผลลพัธ์ท่ีได้ปฏิบติัไปแลว้ว่ามี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ รวมทั้ งความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานผูบ้งัคบับญัชาหรือ

หน่วยงานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานขอผูป้ฏิบติังานนั้น 

 คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อการทาํงาน และเห็นว่าการทาํงาน

ทาํใหชี้วิตมีคุณค่าหรือการทาํงานท่ีทาํใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่ดี ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้ง

ดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอและยุติธรรมรวมถึงการดาํเนินชีวิตอย่างมี

ความสุข อนันาํไปสู่การมีคุณค่าแห่งชีวิตของตนเองและครอบครัว ซ่ึงประกอบดว้ยตวับ่งช้ีระดบั

คุณภาพชีวิตการทาํงาน 8 ประการ คือ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการ

ทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน โอกาสในการพฒันา

สมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ประชาธิปไตยในองคก์าร 

ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั และลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศยั

แนวคิดและทฤษฏีหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณลกัษณะงาน 

 Hackman and Oldham (อา้งใน ทวีศกัด์ิ รองแขวง, 2555: 14-15) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัแนว 

ความคิดการปรับปรุงแต่งงาน เช่ือว่ามิติของงาน จะมีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของบุคคลและ

ส่งผลไปยงัผลลพัธ์ในเร่ืองผลงานและความพึงพอใจของบุคคลผูป้ฏิบติังาน ทฤษฎีคุณลกัษณะงาน

นั้น อยูบ่นพื้นฐานของทฤษฎีแรงจูงใจ คุณลกัษณะงานนั้นนาํไปสู่สภาวะทางจิตวิทยา เช่น ความเช่ือ 

ทศันคติ ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ นาํพาไปสู่การจูงใจในการทาํงาน ผลการปฏิบติังานท่ีดี และความ

พึงพอใจในการทาํงาน โดยคุณลกัษณะของงานท่ีสาํคญัจะมีอยู ่5 ปัจจยั คือ 

 1. ความหลากหลายของทกัษะ (Skill Variety) คือ ในการทาํงานนั้นผูท้าํไดใ้ชค้วามรู้ หรือ

ทกัษะท่ีหลากหลายในการทาํงานมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงงานยิ่งทา้ทายมากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่ามาก

เท่านั้น ในทางกลบักนัคือ งานท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะมากนกั หรือเป็นงานเดิมๆ จะเป็นงานท่ีไม่ตอ้งใช้

ทกัษะและอาจเป็นงานท่ีซํ้าซาก และไม่ก่อเกิดคุณค่าเพิ่ม 
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 2. ความเก่ียวเน่ืองกนัของงาน หรือความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (Task Identity) คือ ได้

ทาํงานนั้นเป็นช้ินเป็นอนัแค่ไหน ไดท้าํจนจบกระบวนงาน หรือไดท้าํเพียงบางส่วน บางจุดของงาน

เท่านั้น ซ่ึงในงานตามสายการผลิตมกัพบวา่พนกังานจะทาํงานเป็นบางส่วนของงาน 

 3. ความสาํคญัของงาน คือ งานนั้นๆ มีความสาํคญั และมีคุณค่ามากแค่ไหน ความสาํคญันั้น

อาจเป็นความสาํคญัและมีคุณค่าต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือต่อองคก์าร หรือมีค่าต่อชีวิตและทรัพยสิ์น

หรือต่อสังคมเพียงไร และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนอย่างมาก เช่น งานขบัรถโดยสารธารณะ 

ซ่ึงตอ้งรับผดิชอบชีวิตผูโ้ดยสาร 

 4. ความเป็นอิสระ คือ ผูป้ฏิบติังานมีอิสระในงานท่ีตนเองรับผิดชอบแค่ไหน โดยไดใ้ช้

ความคิด ไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง สามารถจดัตารางงานของตนเอง หรือในทางกลบักนัอาจจะเป็น

งานท่ีตอ้งทาํตามคู่มือ หรือตามคาํสัง่เท่านั้น 

 5. ผลสะทอ้นของงาน คือ ผูป้ฏิบติังานไดข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลงานของตนเองหรือไม่ 

เพราะการไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัจะทาํใหไ้ดรั้บทราบวา่ ผลงานท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นอยา่งไร มีผลต่อผู ้

เก่ียวขอ้งอยา่งไร และงานนั้นประสบความสาํเร็จหรือไม่ ตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงอยา่งไร เพื่อจะได้

พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไปเร่ือยๆ  

 ปัจจยัของงานทั้ง 5 ประการน้ี มีผลต่อสภาวะทางจิตใจท่ีสาํคญัและทาํให้เกิดแรงจูงใจใน

การทาํงาน ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ และลดปัญหาจากการขาดงานหรือลาออกจากงาน  

แนวคดิและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 คุณภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจในการดาํรงอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความสุข มี

ความสมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีตนอาศยัอยูไ่ด้

ดี ขณะเดียวกนัก็สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ศกัยภาพส่วน

บุคคลสร้างสรรคพ์ฒันาตนเอง และสงัคมใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข (อรรถวฒิุ กิจคาม,2546: 9) 

คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง สภาพการทาํงานโดยรวมทั้งหมด ท่ีมีทั้งปัจจยัภายในและภายนอก

ท่ีมีส่วนร่วมในการทาํงาน ทาํให้ผูป้ฏิบติังานสามารถร่วมตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงงาน เกิด

ความสุขในการทาํงาน  ทาํให้เกิดความพึงพอใจ และมัน่คงในงานท่ีทาํส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพ 

และนาํไปสู่การดาํเนินชีวิตการทาํงานท่ีมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
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องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการทาํงาน 

ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานใดๆ จะเกิดข้ึนได ้จะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยูห่ลาย

ประการ ท่ีมีบทบาทในการกาํหนดคุณภาพชีวิตการทาํงานซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน  ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตการทาํงานไว ้ดงัน้ี  

Richard E. Walton (1975: 12-14) ได้เสนอองค์ประกอบท่ีสําคญัและเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานท่ีเหมาะสมไว ้8 ประการ ดงัน้ี 

 1. การได้รับค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair 

Compensation)  

 2. สภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy 

Working Condition) 

 3. โอกาสในใชแ้ละพฒันาศกัยภาพของบุคลากร (Opportunity to use and Develop Human 

Capacities) 

 4. โอกาสในการกา้วหน้า และมีความมัน่คงในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง (Opportunity for 

Continued Growth and Security) 

 5. การบูรณาการทางสังคมในองค์การ หรือการทาํงานร่วมกัน (Social Integration in the 

Work Organization) 

 6. ธรรมนูญองคก์าร (Constitutionalism in the Work Organization)  

 7. ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั (Work and The Total Life Space) 

 8. ความเก่ียวขอ้งกบัสงัคมของชีวิตการทาํงาน (Social Relevance of Work Life)  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

เพชรา ทุ่งศรีแกว้ (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย คือ

โอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม สภาพการทาํงาน

ท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  การบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ความมัน่คงและ
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ความกา้วหนา้ในงาน ประชาธิปไตยในองคก์าร การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม และมี

ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) ท่ีแตกต่าง

กนั ไม่ส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

 3. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงและมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของบุคลากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) 

  สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขนุทด 

จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ

สงัคมอยูใ่นระดบัดีมาก ส่วนอีก 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน ดา้นการ

พฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการ

ทาํงานร่วมกนั ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นบทบาทระหวา่งการทาํงานกบัสุขภาพ

ท่ีมีความสมดุล และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมี

ลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั 

 กฤษฎา วฒันานันท์ (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัจูงใจในการทาํงานกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะคาจงัหวดัลาํปาง ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะคาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

สมรสแลว้ มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มีระยะเวลาการปฏิบติัตั้งแต่ 19-24 ปี ระดบัตาํแหน่งของพนกังาน

ส่วนมากจะอยู่ช่วงระดับ 5-6 จาํแนกพนักงานตามระดับของการไฟฟ้าท่ีสังกัดส่วนใหญ่เป็น

พนกังานการไฟฟ้าชั้น 3 มีรายไดห้รืออตัราเงินเดือนต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

2. ปัจจยัจูงใจในการทาํงานส่งผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อาํเภอเกาะคา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. พนกังานท่ีมี เพศ และระดบัชั้นของการไฟฟ้าท่ีต่างกนั มีระดบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานท่ี

ไม่แตกต่างกนั 
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4. พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัตาํแหน่ง 

และระดบัรายไดท่ี้ต่างกนั มีระดบัปัจจยัจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

5. คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะคา ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก 

6. พนกังานท่ีเพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัตาํแหน่ง ระดบัรายไดแ้ละ

ระดบัชั้นของการไฟฟ้าท่ีต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนั 

 7. พนักงานท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่าง

กนั 

ประกายศรี ศิริกุล (2556) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการทณัฑ

สถานบาํบดัพิเศษกลาง พบว่า ขา้ราชการทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลางมีคุณภาพชีวิตการทาํงาน

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าดา้นประชาธิปไตยในองคก์ารมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูง 

ส่วนค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตํ่า ส่วนปัจจยัในการทาํงานพบว่า

ปัจจยัดา้นสายงานท่ีปฏิบติั ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและกฎระเบียบ และ

ดา้นวสัดุ อุปกรณ์ในการทาํงานอย่างน้อย 1 ดา้น ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของขา้ราชการ

ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต 

จาํนวน300 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สาํหรับบุคลากรสายสนบัสนุน

ของมหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีผูศึ้กษาวิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 ตอนที ่1 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส ระยะเวลาปฏิบติังาน และอตัราเงินเดือน เป็นคาํถามแบบ Multiple-Choice มีมาตราวดัแบบ

นามบญัญติัและเรียงลาํดบั รวม 6 ขอ้ 
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ตอนที ่2 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานของบุคลากร ประกอบดว้ย ความหลากหลาย

ของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความสําคญัของงาน ความมีอิสระในการทาํงาน และการมี

โอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบ Rating Scale แบ่ง 5 ระดับ (5-scale 

likert) และมีมาตรวดัแบบอนัตภาคชั้น มี 5 ดา้น รวม 23 ขอ้ 

 ตอนที่ 3 คาํถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากร ประกอบด้วย การได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความมัน่คง

และความกา้วหนา้ในงาน  โอการการพฒันาสมรรถภาพของบุคลากร  การบูรณาการทางสังคมหรือ

การทาํงานร่วมกนั ประชาธิปไตยในองคก์าร ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั  ลกัษณะงานท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบ Rating Scale แบ่ง 5 ระดบั (5-scale likert) และ

มีมาตรวดัแบบอนัตภาคชั้น รวม 38 ขอ้ 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 214 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 มีสถานภาพโสด 

จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อย

ละ 65.0 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 10 ปี จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และ

บุคลากรส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0  

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านลกัษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นลกัษณะงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต พบว่า 

บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะงานอยูใ่นระดบัมาก( x = 3.83) และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 4.04) รองลงมาคือ ดา้น

ความสาํคญัของงาน ( x = 3.93) ส่วนดา้นการมีโอกาสรับรู้ผลการทาํงาน ( x = 3.57) มีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด ตามลาํดบั 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวติการทาํงาน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั

รังสิต  พบว่า บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง ( x = 3.59) และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( x = 3.89) .

รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและ

ส่งเสริมสุขภาพ ( x = 3.76) ส่วนดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ( x = 2.97) มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  

สรุปผลการทดสอบสมติฐาน 

พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ส่วน

ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรสประสบการณ์การทางาน อตัราเงินเดือนต่างกนัมีคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั ปัจจยัดา้นลกัษณะงานของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต มี

ความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงาน พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานในภาพรวมและในรายดา้น

ทั้ง 5 ดา้นมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัย* ผลการทดสอบ 

ปัยจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-test 0.813 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.019 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.012 ยอมรับ 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

อตัราเงินเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ปัยจัยด้าน 

ลกัษณะงาน 

ความหลากหลายของงาน Correlation 0.000 ยอมรับ 

ความมีเอกลกัษณ์ของงาน Correlation 0.000 ยอมรับ 

ความสาํคญัของงาน Correlation 0.000 ยอมรับ 

ความมีอิสระในการทาํงาน Correlation 0.000 ยอมรับ 

การมีโอกาสรับรู้ผลการทาํงาน Correlation 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

1. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน ตามปัจจยัส่วนบุคคลนั้น พบว่า อาย ุสถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน 

และอตัราเงินเดือนแตกต่างกนั คุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั ยกเวน้เพศท่ีแตกต่างกนั คุณภาพ

ชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กฤษฎา วฒันานันท ์(2551) พบว่า 

พนักงานท่ีมีอายุ และระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั แต่ไม่

สอดคลอ้งในส่วนของ สถานภาพสมรส ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัรายไดท่ี้ต่างกนั มีคุณภาพชีวิต

ไม่แตกต่างกนั และผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบั เพชรา ทุ่งศรีแกว้ (2552) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลกร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) พบว่า 

ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลกร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) ท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผล

ต่อระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

2. ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิต ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบั

คุณภาพชีวิตการทาํงาน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เพชรา ทุ่งศรีแกว้ (2552) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลกรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) 

พบว่า ปัจจยัลกัษณะงานมีค่าเฉล่ียสูงและมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลกร

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องคก์ารมหาชน) และสอดคลอ้งกบัสาธิต ปานอ่อน (2556) พบว่า 

ปัจจยัดา้นความหลากหลายของงาน ความเป็นหน่ึงเดียวกบังาน ความสาํคญัของงาน ความมีอิสระ

ในการทาํงาน การมีโอกาสรับรู้ผลปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัท่ีสูงมากกบัคุณภาพ

ชีวิตการทาํงาน 

 3. คุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยัรังสิต ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กฤษฎา วฒันานันท ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัจูงใจใน

การทาํงานกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะคาจงัหวดั

ลาํปาง ผลการวิจยัพบว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะคา 

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบั สาธิต ปานอ่อน (2556) ศึกษาถึงการศึกษาคุณภาพ
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ชีวิตการทาํงานของขา้ราชการในกลุ่มเรือนจาํเขต 7  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของ

ขา้ราชการในกลุ่มเรือนจาํเขต 7  อยูใ่นระดบัมาก เช่นกนั 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 

 ข้อเสนอเพ่ือปฏิบัติจริง 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1.  จากการศึกษา พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรสประสบการณ์การทาํงาน อตัราเงินเดือนต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่าง

กนั เน่ืองจากว่ามหาวิทยาลยัรังสิตเป็นองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ มีบุคลกรหลากหลายฝ่าย ทาํให้เกิด

ความแตกต่างกนัระหว่างบุคลากรหลายๆ ดา้น เช่น ดา้นระดบัการศึกษา มีผลโดยตรงต่อความรู้

ความสามารถในการทาํงาน ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีความรู้ดีกว่า มกัไดเ้ปรียบทั้งดา้นงาน และโอกาส

มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาท่ีตํ่ากว่า ทาํให้เกิดความคิด และทศันคติการทาํงานต่างกนั จากการศึกษา

พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ยกเวน้ดา้นอตัราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีบุคลากร

ไดรั้บอาจไม่เท่ากนั มีทั้งผูท่ี้มีรายไดม้าก และรายไดน้้อย ดงันั้น ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้มีการ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตในการทาํงานใหสู้งข้ึน ควรใหแ้รงจูงใจหรือสร้างขวญักาํลงัใจ แก่บุคลากรทุก

ระดบั โดยเฉพาะดา้นอตัราเงินเดือน ผูบ้ริหารควรดูความเหมาะสม  เท่าเทียมกนัไม่แบ่งแยก มีความ

ยุติธรรม ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการทาํงานของบุคลากรและส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลยัใน

อนาคต 

2. ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน คือ 

ความหลากหลายของงาน งานท่ีบุคลากรไดรั้บมอบหมายนั้น ควรให้บุคลากรไดใ้ชท้กัษะ 

ความรู้ความสามารถในการทาํงานใหส้าํเร็จ และไม่ควรหมุนเวียนเปล่ียนงานบ่อยเกินไป 

ความมีเอกลกัษณ์ของงาน  ควรมีระบบและกระบวนการทาํงานท่ีชดัเจน ใหบุ้คลากรมีส่วน

ร่วมในการเสนอความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนทศันคติของบุคลากรและผูบ้งัคบับญัชา  

ความสําคัญของงาน ควรสร้างจูงใจเพื่อให้บุคลากรไดรู้้สึกว่าพึงพอใจกบังานท่ีทาํ ทาํให้

บุคลากรไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของงาน  
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ความมีอิสระในการทํางาน ควรให้บุคลากรมีอิสระในการตัดสินใจในงานท่ีได้รับ

มอบหมาย ไม่ทาํใหบุ้คลากรเกิดความกดดนัในการทาํงาน  

การมีโอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถรับผูผ้ลการปฏิบติังานไดโ้ดยตรงจาก

ผูบ้งัคบับญัชา ไดรั้บคาํติชมในการปฏิบติังาน จะทาํใหบุ้คลากรไม่กดดนัในการทาํงานมากเกินไป  

ซ่ึงปัจจยัดา้นลกัษณะงานทั้งหมดท่ีกล่าวมา หากผูบ้ริหารใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนในทุกเร่ือง

ให้มีความเหมาะสม เท่าเทียมกัน จะส่งผลให้บุคลากรและมหาวิทยาลยัก้าวไปขา้งหน้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั

รังสิต ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 

1. ควรมีการศึกษาทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อผูบ้ริหารและหวัหนา้งานโดยศึกษาจากปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ การติดต่อส่ือสาร การสอนงาน นโยบาย หรือลกัษณะภาวะผูน้าํ 

2. ผูท่ี้สนใจทาํการวิจยัคร้ังต่อไป ควรพิจารณาประเดน็ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการทาํงาน

ท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัอ่ืนๆ อาทิ แรงจูงใจในการทาํงาน ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน ความผูกพนัในการทาํงาน หรือทศันคติในการทาํงาน แลว้แต่ละสภาพแวดลอ้มของ

องคก์าร แลว้นาํประเด็นเหล่าน้ีมาจดัลาํดบัความสําคญั เพื่อทราบถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค ท่ีมี

ความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งแกไ้ข เพื่อท่ีจะไดน้าํผลการวิจยัใชเ้ป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาในเชิงลึกท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมกบัองคก์ารต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขและติดตามผลเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของบุคลากร 
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บรรณานุกรม 

กฤษฎา วฒันานนัท ์ “ปัจจัยจูงใจในการทาํงานกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพนักงานการไฟฟ้า 

 ส่วนภูมิภาคอาํเภอเกาะคาจังหวดัลาํปาง” ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

 สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง, 2551 
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของ 

หลกัทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยใช้แบบจําลอง  CAPM 

(A Study of Risk Comparison and Security Rate of Return in Automotive Industry by 

CAPM model) 

ธนพล วเิชียรดิลกกลุ1กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บและความ

เส่ียง ของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยข์องตลาดโดยใชรู้ปแบบจาํกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิ

โตรและเคมีภณัฑ์กบัอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ และความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) เพื่อเป็นแนวทางการตดัสินใจลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์โดยใช้ราคาของจุดปิดดชันี  SET 

Index ในแต่ละวนัทาํการของหลกั ทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑต์ั้งแต่วนัท่ี 

4 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 รวมเป็น1,221 วนัทาํการและขอ้มูลอตัราผลตอบแทน

ของตัว๋เงินคลงัระยะสั้ น 1 ปีรวบรวมจากฐาน ขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา

เดียวกนั 

ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์น่าลงทุน

ซ้ือมีจาํนวน 8 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ IVL, PATO, SUTHA, TCCC, TPA, UP, WG และ YCI  มีมูลค่าตํ่า

กว่า ท่ีควรจะเป็น  (Undervalued)  เ น่ืองจากมีอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในอนาคตอาจมีการปรับตวัสูงข้ึนนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์

ดงักล่าว  ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงนอ้ยกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัมี

จาํนวน  5 หลกัทรัพยคื์อ GC, PTTGC, TCB, TPC และ VNT  เน่ืองจากมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น 

(Overvalued) ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน นกัลงทุนไม่ควรลงทุนหรือควรตดัสินใจขายหลกัทรัพยน้ี์ท้ิงไป

ค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พบว่า

หลักทรัพย์  GC, IVL, PATO, PTTGC, TCB, TPC, UP, VNT และ YCI  คือหลักทรัพย์ท่ี มี   β  

มากกว่า   1  เ ป็นหลักทรัพย์เ ชิงรุก (Aggressive stock) มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกแสดงถึง

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยน้ี์มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัผลตอบแทนของตลาดโดย 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ท่ีผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวน้ีมากกว่าตลาดเล็กน้อยแต่ก็มีความเส่ียงสูงกว่าตลาด

เช่นเดียวกนั ขณะท่ีหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ นอ้ยว่า  1  แต่ยงัมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกมี

จาํนวน 3 หลกัทรัพย ์ ได้แก่ SUTHA, TCCC และ WG  แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับนั้นจะน้อยกว่า

ผลตอบแทนของตลาด  กล่าวคือหลกัทรัพย ์ 12  หลกัทรัพย ์น้ีมีความเส่ียงนอ้ยกว่าความเส่ียง ของ

ตลาด  เรียกหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเช่นน้ีว่า  หลกัทรัพยเ์ชิงรับ  (Defensive stock) โดยจากการศึกษา

พบยงัหลกัทรัพย ์TPA มีค่า β นอ้ยกว่า 1 โดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ ดงันั้นนกัลงทุนไม่ควรซ้ือ

หลกัทรัพยน้ี์เพราะมีผลตรงกบัขา้มกบัผลตอบแทนของตลาด 
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ABSTRACT 

 The study aimed at a comparison and security rate of return in petrochemicals & chemicals 

industry and rate of return receiving and rate of return market risk by Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) to be guideline of investigate decision in an automotive industry by using SET Index cost 

in each stock exchange market official day in automotive industry since 4 January 2000 to 30 

December 2014, total amount 1,221 official days, and rate of return treasury bill for short period 1 

year, they were collected by information database of the Bank of Thailand in period time. 

 The study was indicated that there were eight assets investigated petrochemicals & 

chemicals industry purchasing such as IVL, PATO, SUTHA, TCCC, TPA, UP, WG and YCI, there 

were undervalued possibility because of there was an security rate higher than security rate aspect. 

In the future, it may be higher rated, an investor should decide to invest that asset, while there were 

five assets that received lower than security rate aspect that was GC, PTTGC, TCB, TPC and VNT 

because of it was overvalued not remunerative with investigate, and an investor should not invest 

or sell this asset. Beta coefficient of assets in petrochemicals & chemicals industry found that GC, 

IVL, PATO, PTTGC, TCB, TPC, UP VNT and YCI stock market were more than 1 of beta 

coefficient, it were calls aggressive stock. However there were 3 assets that lower than 1 of beta 

coefficient but still have positive relation which were SUTHA, TCCC and WG, it were calls 

defensive stock. Furthermore, TPA was lower than 0, so the investor shouldn’t invest in this asset. 

1. บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคญั 

ส่ิงท่ีสาํคญัของนกัลงทุนนั้นคือการท่ีผูล้งทุนทาํการตดัสินใจเลือกการลงทุนท่ีเหมาะสมเพื่อให้

คุม้ค่ากบัผลตอนท่ีจะไดรั้บ ดงันั้นการลงทุนจึงเป็นหน่ึงทางเลือกเพื่อตอบสนองผลตอบแทนให้กบั

ผูล้งทุน แต่การลงทุนนั้นสามารถมีไดห้ลายรูปแบบ เช่น ความเส่ียงสูงและแทบจะไม่มีความเส่ียง

เลย ซ่ึงการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก์็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจในลงทุนเพราะในตลาด

หลกัทรัพยมี์หลากหลายสินคา้และตราสารหลายประเภทใหไ้ดเ้ลือกลงทุน 
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        ตลาดหลกัทรัพยมี์บทบาทสาํคญั มีไวส้าํหรับใหน้กัลงทุนเขา้มาร่วมลงทุนและผูล้งทุนเหล่านั้น

ก็จะเป็นหน่ึงในผูร่้วมถือหุ้นในบริษทั โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางท่ีรวมรวบ

เงินทุนจากผูท่ี้ตอ้งการมาลงทุนเพื่อเป็นท่ีในการซ้ือขายเปล่ียนมือหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยน์ั้น

ไม่ไดท้าํหน้าท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยตรงแต่ทาํหนา้ท่ีควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้ดาํเนินไป

อยา่งมีระเบียบและโปร่งใสเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูล้งทุนและผูท่ี้จะเขา้มาลงทุน การลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้นมีการไดรั้บผลตอบแทนทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินปันผล สิทธิในการจอง

หุ้นออกใหม่ ใบสาํคญัแสดงสิทธ์ิ กาํไรจากการซ้ือขาย เป็นตน้ แต่การลงทุนนั้นยอ่มมาพร้อมความ

เส่ียงเสมอ ดงันั้นผูล้งทุนหรือผูท่ี้ตอ้งการจะลงทุนจึงควรศึกษาขอ้มูลและวิเคราะห์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการลงทุนอยา่งละเอียด ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสามารถช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถบริหารจดัการความความ

เส่ียงจากการลงทุนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ระดบัท่ีน่าพึงพอใจตามท่ีคาดหวงัได ้

       การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์นั้นมีความน่าสนใจในการเลือก

ลงทุนเพราะเป็นส่ิงท่ีตอ้งใช้อยู่แลว้ในชีวิตประจาํวนั อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการใช้

ผลิตภณัฑพ์วกน้ีเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งรัฐบาลยงัให้การสนบัสนุนกบัอุตสาหกรรมน้ีดว้ยโดยจะมี

นโยบายต่างๆในการช่วย 

        ในการศึกษาน้ีจะการนาํหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑม์า

ทาํเป็นกรณีศึกษาโดยทาํการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนและค่าความเส่ียงท่ี

ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพยว์่าอัตราความเส่ียงและอัตราผลตอบแทบท่ีผูล้งทุนหรือผูท่ี้

ตอ้งการจะลงทุนนั้น คุม้ค่าแก่การลงทุนหรือไม่ โดยใชแ้นวความคิดเร่ืองการจาํลองการตั้งราคา

หลกัทรัพย ์(CAPM) เป็นแนวคิดในการพฒันา 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 
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        1.2.2  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราความเส่ียงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจตอ้งผูท่ี้ตอ้งการจะ

ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

 

1.3 สมมติฐานการศึกษา 

        1.3.1  อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑสู์งกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาดมีจาํนวนมากกวา่ 1 หลกัทรัพย ์

        1.3.2  อตัราความเส่ียงท่ีเป็นระบบของกลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑสู์งตามผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด 

        1.3.3  อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ์โดยใชว้ิธีแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model: CAPM) กบั

อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

มีมากกวา่ 1 หลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือ 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาน้ีไดเ้ลือกการจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAMP)  ในการวิเคราะห์หลกัทรัพยสิ์นคา้

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เน่ืองจากแบบจาํลองน้ีเป็นแบบจาํลองพื้นฐานท่ีง่ายต่อ

การเข้าใจโดยแบบจําลองน้ีจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยเ์ทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด  โดยขอ้มูลของการศึกษาน้ีเป็นการรวบรวมการซ้ือ

ขายของหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรม

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑน์ั้นมีจาํนวนทั้งหมด  14 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 

        1.  GC: บริษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

        2.  IVL: บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน)  

        3.  PATO: บริษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

        4.  PMTA: บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

        5.  PTTGC: บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
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        6.  SUTHA: บริษทั สุธากญัจน์ จาํกดั (มหาชน) 

        7.  TCB: บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน) 

        8.  TCCC: บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั (มหาชน) 

        9.  TPA: บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั (มหาชน) 

       10. TPC: บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)  

       11. UP: บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จาํกดั (มหาชน) 

       12. VNT: บริษทั วีนิไทย จาํกดั (มหาชน)  

       13. WG: บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

       14. YCI: บริษทั ยงไทย จาํกดั (มหาชน)  

 

        ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพย์

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557  เป็นระยะเวลา 1,221 วนัทาํ

การ 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

        1.5.1  ไดท้ราบถึงวิธีการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์วิเคราะห์ความเส่ียงของหลกัทรัพยแ์ละอตัรา

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑเ์พื่อ

เป็นแนวทางในการตดัสินใจในการเลือกลงทุนอยา่งเหมาะสม 

       1.5.2  สาํหรับนกัลงทุน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกลงทุนในสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑว์่านกัลงทุนควรเลือกซ้ือหลกัทรัพย ์ขายหลกัทรัพย ์หรือควรถือครองหลกัทรัพย์

ต่อไป โดยนาํมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยน์ั้นไปเปรียบเทียบกบัราคาของตลาด 

        1.5.3  เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางในการลงทุน

ควรลงทุนในหลักทรัพย์ในทิศทางใด โดยดูจากจากอัตราท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีได้จากการศึกษามา

เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนของตลาดและอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
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        1.5.4  เพื่อใหน้กัลงทุนมีประสิทธิภาพในการเลือกลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรม

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เลือกลงทุนได้อย่างถูกต้องและตามความเหมาะสมกับอัตรา

ผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ียง 
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1.7. กรอบงานวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดชันีราคาตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ค่าความเส่ียง 

 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน 

 

ค่าเบตา้ 

อตัราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวงั 

การตดัสินใจเลือกลงทุน

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรมหมวดปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ ์

ราคาปิดของตลาด

หลกัทรัพยก์ลุ่มกสินคา้

อุตสาหกรรมหมวดปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ ์

อตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 

 

อตัราผลตอบแทน

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

อตัราผลตอบแทน

ของตลาด 
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2. แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิย 

         ในการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของหลักทรัพย์สินค้า

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ โดยใช้ตวัแบบจาลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์

(CAPM) ผูศึ้กษาได้นําแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

2.1 แนวความคดิและทฤษฎ ี

2.1.1 แนวความคดิเกีย่วกบัการลงทุน  

       การลงทุน หมายถึงการกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อก่อให้เกิด กระแส

เงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบั อตัราเงินเฟ้อ และ

คุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544, หน้า 7 

อา้งอิงจาก Reilly, 1992)  

2.1.2 แนวความคดิเกีย่วกบัความเส่ียง  

แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียง ความเส่ียงจากการลงทุน (Risk) หมายถึง การลงทุนนั้นมีโอกาสท่ีจะ

ไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดไวซ่ึ้งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีความไม่แน่นอนเพิ่มข้ึน

เท่าไหร่การลงทุนนั้นก็ยิง่มีความเส่ียงเพิ่มมากข้ึน เท่านั้น จากการวิเคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป ถือ

ว่า ผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีไม่ชอบความ เส่ียง (Risk Averse) หรือตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง หากการ

ลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ยอ่มตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงเพิ่มข้ึนเพื่อประกนัความเส่ียง (โรจนา ธรรม

จินดา, 2547) 

2.1.3 ทฤษฏีอตัราผลตอบแทน  

(จิรัตน์ สังขแ์กว้  ) 2545 : 156) ไดก้ล่าวว่าผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ มกัแสดงในรูป

ร้อยละโดยเปรียบเทียบกบั เงินลงทุนตน้ งวดและมกัคิดต่อระยะเวลาหน่ึง ปีโดยเรียกรวม ๆ ว่า 

“อตัราผลตอบแทน” ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีบอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน ไดรั้บในหน่ึงงวดจากการลงทุน

ประเภทนั้นๆ ผูล้งทุนจะไดใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนน้ี เปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีจะตอ้งเผชิญ และ

เปรียบเทียบกบัการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป ทั้งน้ีการคาํนวณอตัราผลตอบแทนดงักล่าว ไม่จาํเป็น

ว่าผูล้งทุนตอ้งมีการขายหลกัทรัพยอ์อกไปจริง (long) หรือไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือหลกัทรัพยเ์พื่อคืนจริง 

(short) 



77 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

     2.1.4 ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์  

         ตวัแบบการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์แนวคิดการวิเคราะห์การลงทุนน้ีเป็นการ ประยกุตใ์ช้

กับการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังไว้ของหลักทรัพย์กับ

สัมประสิทธ์ิช้ีวดัความเส่ียงตวัหน่ึงท่ีเรียกว่า เบตา้ (beta) ลกัษณะ ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวแ้ละค่าเบตา้ไดแ้สดงในทฤษฎี หรือตวัแบบ (model) ท่ีเรียกกนัว่า ตวัแบบ

การกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(capital asset pricing model) หรือท่ีเรียกกนัโดยยอ่วา่ CAPM ซ่ึงเป็นตวั

แบบการกาํหนดราคาของ หลกัทรัพยโ์ดยการวิเคราะห์ผา่นอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพ

ความเส่ียง หรือค่าเบตา้ซ่ึงหลกัการน้ีเป็นท่ียอมรับในการวเิคราะห์การลงทุนโดยทัว่ไป (จิรัตน์ สังข์

แกว้, 2547 : 244) จากตวัแบบ CAPM ผูล้งทุนสามารถกาํหนดไดว้า่ หลกัทรัพยท่ี์วิเคราะห์นั้นมีราคา

ตลาดสูงกว่าท่ีควรจะเป็น (Overpriced) หรือมีราคาตลาดตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น (Underpriced) (สุพจน์ 

สกลุแกว้, 2553 : 168)  

 2.1.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กิตติศกัด์ิ  น่ิมผึ้ ง  และ  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557)  ได้ทาํการศึกษาเปรียบเทียบ

ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี หมวดธุรกิจช้ินส่วน

อิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ทฤษฎีการตั้ งราคาหลักทรัพย์  (CAPM)  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี หมวด

ธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย ์ และเพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี  หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์กบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลอง

การกําหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model :  CAPM ) จ ํานวน 11 หลักทรัพย์ 

ผลการวิจยัพบว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีมี

ราคาตลาดตํ่ากว่าความเป็นจริง (Undervalued)  ท่ีนักลงทุนควรตดัสินใจลงทุนมี   2  หลกัทรัพย์

ไดแ้ก่ KCE และ SPPT  ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีราคาตลาดสูงกว่าเป็นจริง (Overvalued)  นักลงทุนไม่

ควรตดัสินใจลงทุนมี 9 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ CCET, DELTA, DRACO, EIC, HANA, METCO, SMT, 

SVI และ TEAM 
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ช่อลดัดา  คาํจอ้ย  และกิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ  (2557) ไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและ

อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ โดยใชแ้บบจาํลอง  CAPM   โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต ์ และศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัภายใตแ้บบจาํลองการ

กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM)  กบัอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง

ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ซ่ึงมีหลกัทรัพยใ์นการศึกษาจาํนวน  6  หลกัทรัพย ์ 

โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายวนั  ตั้ งแต่  1  มกราคม  2554  ถึง  31  ธันวาคม  2555  รวมเป็น

ระยะเวลา  489  วนั  ผลการศึกษาพบวา่  หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ผูล้งทุนควรลงทุนมี  

5  หลกัทรัพย ์ คือ  AH,  APCS,  BAT-3K,  CWT  และ  GYT  โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าตํ่ากว่า

ท่ีควรจะเป็น  (Undervalued)  ส่วนหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีผู ้ลงทุนซ้ือมี  1  

หลกัทรัพย ์ คือ  EASON  โดยเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น  (Overvalued) 

 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

        การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงอตัราผลตอบแทน ความเส่ียงของอตัรา 

ผลตอบแทน  และจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือของหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ์ โดยนําตวัแบบจาํลองการ กาํหนดราคาหลกัทรัพย ์ (CAPM)  มาใช้วิเคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลของผลตอบแทนและอตัราความเส่ียงของ เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับนกัลงทุนสามารถ

จะท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพและตดัสินใจลงทุน 

 

3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑโ์ดยเก็บ

ข้อมูล รายวัน ตั้ งแต่ ว ันท่ี  4  มกราคม  2553  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2557  หลักทรัพย์สินค้า

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการศึกษามี จาํนวน  13  หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

1. GC: บริษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ส์ จาํกดั )มหาชน(  

2. IVL: บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั )มหาชน(  

3. PATO: บริษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรม จาํกดั )มหาชน(  
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4. PTTGC: บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั )มหาชน(  

5. UTHA: บริษทั สุธากญัจน์ จาํกดั )มหาชน(  

6. TCB: บริษทั ไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั )มหาชน(  

7. TCCC: บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จาํกดั  )มหาชน(  

8. TPA: บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จาํกดั  )มหาชน(  

9. TPC: บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จาํกดั )มหาชน(  

10. UP: บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จาํกดั  )มหาชน(  

11. VNT: บริษทั วีนิไทย จาํกดั )มหาชน(  

12. WG: บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จาํกดั  )มหาชน(  

13. YCI: บริษทั ยงไทย จาํกดั )มหาชน(  

 

3.2 จุดปิดดชันี (SET INDEX) ในแต่ละวนัทาํการ 
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4. ผลการวจัิย 

        ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย์

สินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง

ของตลาดในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1221 วนัทาํการ 

ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์และความเส่ียงของแต่ละหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยซ่ึ์งหลกัทรัพยท่ี์มี

ผลตอบแทนมากท่ีสุดคือ หลกัทรัพย ์SUTHA มีอตัราผลตอบแทนอยู่ท่ี 0.55 รองลงมาคือ YCI ให้

หลกัทรัพย ์ อตัราผลตอบแทน ความเส่ียง 

SET INDEX 0.06 1.12 

GC 0.02 1.58 

IVL 0.10 2.93 

PATO 0.06 1.77 

PTTGC 0.01 1.53 

SUTHA 0.55 2.47 

TCB  0.05 2.05 

TCCC 0.15 2.54 

TPA -0.07 2.91 

TPC 0.05 1.67 

UP 0.09 2.06 

VNT 0.06 2.15 

WG 0.09 1.22 

YCI 0.25 5.90 
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อตัราผลตอบแทน 0.25 ,TCCC ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.15 ,IVL ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.10, UP และ 

WG ให้อตัราผลตอบแทนเท่ากนัคือ 0.09, PATOและVNT ให้อตัราผลตอบแทน 0.06, TCBและ

TPC ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.05 ,GC ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.02 ,PTTGC ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.01 

ส่วนหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด คือหลกัทรัพย ์ TPA ซ่ึงมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั 

- 0.07และหลกัทรัพยท์ั้งหมดมีความเส่ียงสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุกหลกัทรัพย ์หลกัทรัพยท่ี์มี

อตัราความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ   มีอตัราความเส่ียงเท่ากบั 5.90 รองลงมาคือ IVL, TPA, TCCC, SUTHA, 

VNT, UP, TCB, PATO, TPC, GC, PTTGC และ WG โดยมีอตัราความเส่ียงเท่ากบั 2.93, 2.91, 5.54, 

2.47, 2.15, 2.06, 2.05, 1.77, 1.67, 1.58, 1.53 และ1.22 ตามลาํดับ โดยความเส่ียงของตลาดเท่ากบั 

1.12 

รูปภาพที่ 4.1  แสดงอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวด ปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑและอตัราผลตอบแทนของตลาด ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 

2557 รวมระยะเวลา 1,221 วนัทาํการ 

 

 

ภาพที ่1 กราฟเปรียบเทยีบระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ กบั ผลตอบแทนของตลาด 

 

 ภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์และอตัราผลตอบแทนของตลาดในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 

ถึง 30 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1,221 วนัทาํการ โดยกราฟแท่งสีฟ้าแสดงอตัราผลตอบแทน 
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ตลาด ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.06  ส่วนกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอัตราผลตอบแทนของกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ซ่ึงหลักทรัพย์ท่ีมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตรา 

ผลตอบแทนตลาด มี 6 หลกัทรัพยคื์อ IVL ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.10, SUTHA ใหอ้ตัราผลตอบแทน 

0.55, TCCC ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.15, UP ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.09  , WG ใหอ้ตัราผลตอบแทน 

0.09, YCI ให้อัตราผลตอบแทน 0.25 โดย มีหลักทรัพย์น้ีให้อัตรา ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดคือ

หลักทรัพย์ SUTHA หลักทรัพย์ท่ีให้อัตราผลตอบแทนเท่ากันกับตลาดมี 2 หลักทรัพย์คือ

หลกัทรัพย ์ PATO และ VNT ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดมี 5หลกัทรัพยไ์ดแ้ก่ 

หลกัทรัพย ์GC ให้อตัราผลตอบแทน 0.02 , PTTGC ให้อตัราผลตอบแทน 0.01 ,TCB ให้อตัรา

ผลตอบแทน 0.05 ,TPA ใหอ้ตัราผลตอบแทน -0.07 และ TPC ใหอ้ตัราผลตอบแทน 0.05โดยทัว่ไป

แลว้ หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่ตลาดไม่ควรลงทุน 

 

 

รูปภาพที่ 4.2  แสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและ

เคมีภณัฑ์ และความเส่ียงของตลาด ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 2557 รวม

ระยะเวลา 1,221 วนัทาํการ 

 

 

ภาพที ่2 กราฟเปรียบเทยีบระหว่างความเส่ียงของหลกัทรัพย์กบัอตัราความ เส่ียงของตลาด 
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 ภาพที ่4.2 เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราความเส่ียงของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิ

โตรเคมีและเคมีภณัฑ์ และ อตัราความเส่ียงของตลาดในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 

ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1,221 วนัทาํการ โดยกราฟแท่งสีฟ้าแสดงความเส่ียงของตลาด ซ่ึงมีค่า 

เท่ากบั 1.12  โดยกราฟแต่ละแท่งก็แสดงอตัราความเส่ียงของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตร

เคมีและเคมีภณัฑ์ ซ่ึงกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ทั้งหมดมีอตัราความ

เส่ียงสูงกว่าตลาด หลกัทรัพยท่ี์มีอตัราความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ YCI  มีอตัราความเส่ียงเท่ากบั  5.90 

รองลงมาคือ IVL, TPA, TCCC, SUTHA, VNT, UP, TCB, PATO, TPC, GC, PTTGC และ WG โดย

มีอตัราความเส่ียงเท่ากับ 2.93, 2.91, 5.54, 2.47, 2.15, 2.06, 2.05, 1.77, 1.67, 1.58, 1.53 และ1.22 

ตามลาํดบั 

 เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกตดัสินใจท่ีจะลงทุนใน

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

รูปภาพที่ 4.3   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta  Coefficient) ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิ

โตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมี

และเคมีภัณฑ์ 
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  รูปภาพที่ 4.3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta  Coefficient) ในกลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 

2557 พบวา่มีหลกัทรัพยท่ี์มีค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้เป็นบวกมีจาํนวน 13 หลกัทรัพยซ่ึ์งมี 9 หลกัทรัพยท่ี์

มีค่าเบตา้มากกว่า 1 คือ GC มีค่าเบตา้เท่ากบั 5.9188 , IVL มีค่าเบตา้เท่ากบั 1.67031, PATO มีค่า

เบตา้เท่ากบั 1.5955, PTTGC มีค่าเบตา้เท่ากบั 6.9764 , TCB มีค่าเบตา้เท่ากบั 2.6219 , TPC มีค่าเบตา้

เท่ากบั 1.9721, UP มีค่าเบตา้เท่ากบั 1.3177, VNT มีค่าเบตา้เท่ากบั 2.1148 และ YCI มีค่าเบตา้เท่ากบั 

1.3564 และมี 3 หลักทรัพย์ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเบต้าน้อยกว่า 1 ได้แค่ SUTHA มีค่าเบต้าเท่ากับ 

0.2610, TCCC มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.9977 และ WG มีค่าเบตา้เท่ากบั 0.7474 โดยมีหลกัทรัพย ์TPA ท่ีมี

ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้นอ้ยกวา่ 1 คือมีค่าเบตา้เท่ากบั -2.4490 
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        ตาราง 4.2แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบั อตัราผลตอบแทนท่ี

ตอ้งการเพื่อการตดัสินใจลงทุนในในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ในช่วง

ระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557  รวมระยะเวลา 1,221 วนัทาํการ 

 

หลกัทรัพย ์
อัตราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริง 

อั ต ร า

ผ ล ต อ บ แ ท น ท่ี

คาดหวงั  

การตดัสินใจ 

GC 314.95 1871.33 Overvalued 

IVL 800.00 529.92 Undervalued 

PATO 690.51 506.32 Undervalued 

PTTGC 283.51 2205.24 Overvalued 

SUTHA 791.91 84.95 Undervalued 

TCB 449.47 830.39 Overvalued 

TCCC 2525.63 317.57 Undervalued 

TPA 19.78 -770.66 Undervalued 

TPC 542.79 625.22 Overvalued 

UP 1006.19 418.60 Undervalued 

VNT 553.09 670.27 Overvalued 

WG 1409.77 238.55 Undervalued 

YCI 1224.96 430.83 Undervalued 

 

        จากตาราง 4.2  แสดงหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1,221 วนัทาํการ พบว่าอตัรา

ตอบแทนท่ีคาดหวงัมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่  GC, PTTGC, TCB, TPC  และ VNT 

โดยหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีควรจะเป็น แสดงว่า หลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า Overvalue 

เน่ืองจากการมีผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงน้อยกว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ดงันั้นนักลงทุนไม่ควร
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ตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือหลกัทรัพยน์ั้นไว ้ส่วนหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนท่ีคาดหวงันอ้ยกว่าอตัรา

ผลตอบแทนท่ีตอ้งการไดแ้ก่ IVL, PATO, SUTHA, TCCC, TPA, UP, WG และ YCI  โดยหลกัทรัพย์

เหล่าน้ีมีมูลค่าน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นแสดงว่าหลกัทรัพยด์งักล่าวน้ีมีค่า Undervalue เน่ืองจากการมี

ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกว่าผลตอบแทนท่ีคาหวงั ดงันั้นนกัลงทุนควรตดัสินใจลงทุนหรือซ้ือ

หลกัทรัพยน์ั้นไว ้
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5. สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 5.1 อตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑ์พบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรา ผลตอบแทนสูงกว่าตลาด  มีจาํนวน  6  หลกัทรัพย ์ โดย

หลกัทรัพยท่ี์ใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงท่ีสุด คือ  SUTHA  มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  0.55  ถดัมาคือ

YCI, TCCC, IVL, UP และ WG  โดยมีอตัราผลตอบแทนเท่ากับ 0.25, 0.15, 0.10, 0.09 และ  0.09 

ตามลาํดบั 

 หลกัทรัพยก์ลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนเท่ากบัตลาด  มีจาํนวน 2 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่  PATO และ  VNT  โดยมีอตัราผลตอบแทน

เท่ากบั  0.06 

 หลกัทรัพยก์ลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ท่ีให้อตัรา

ผลตอบแทนนอ้ยกว่าตลาด  มีจาํนวน  5  หลกัทรัพย ์ คือ   GC, PTTGC, TCB, TPA และ TPC  โดย

หลกัทรัพยท่ี์ให้อตัราผลตอบแทนนอ้ยท่ีสุด  คือ  TPA  มีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  -0.07  ถดัมาคือ  

TCB, TPC, GC และ  PTTGC  โดยมีอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  0.05, 0.05, 0.02, 0.01  ตามลาํดบั 

5.2 ความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรม

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ พบว่าหลกัทรัพยก์ลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนสูงกว่าตลาด  มีจาํนวน  6  หลกัทรัพย ์ โดย

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงท่ีสุดคือ  YCI  มีค่าความเส่ียงของอตัราผลตอบแทนเท่ากบั  5.90  ถดัมา

คือ  IVL, TPA, TCCC, SUTHA, VNT, UP, TCB, PATO, TPC, GC, PTTGC และ WG  โดยมีค่า

ความเ ส่ียงเท่ากับร้อยละ  2.93, 2.91, 2 .54,  2 .47, 2.15, 2.06, 2.05, 1.77, 1.67, 1.55, 1.53, 1.22  

ตามลาํดบั 

5.3 ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยก์ลุ่มหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมี

และเคมีภณัฑ ์ พบว่ามี 9 หลกัทรัพยท่ี์มีค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้มากกว่า  1  มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก  

ไ ด้แ ก่ ห ลัก ท รั พ ย์  PTTGC, GC, TCB, VNT, TPC, IVL, PATO, YCI แ ล ะ  UP CWT  น้ี มี ค่ า

สัมประสิทธ์ิ เบต้า เ ท่ากับ 6.9764, 5.9188, 2.6219, 2.1148, 1.9721, 1.6703, 1.5955, 1.3564 และ 

1.3177 ตามลาํดบั แสดงถึงผลตอบแทนของหลกัทรัพยน้ี์มีการเปล่ียนแปลงไปใน ทิศทางเดียวกนั
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กับผลตอบแทนของตลาด เรียกหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะเช่นน้ี ว่า  หลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive 

stock) 

5.4 อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่มหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตร

เคมีและเคมีภัณฑ์โดยใช้วิธีแบบจําลองการตั้ งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: 

CAPM) พบว่ามี 8หลกัทรัพยท่ี์ควรลงทุนซ้ือ ไดแ้ก่ IVL, PATO, SUTHA, TCCC, TPA, UP, WG 

และ YCI 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัรา

ผลตอบแทนเฉพาะหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑเ์ดียว ดงันั้นหา

กดนักลงทุนเลือกท่ีจะลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์

ควรเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์GC, TCB, PTTGC, TPC และ VNT  

 2. อตัราผลตอบแทนของแต่ละหลกัทรัพยท่ี์ได้ในการศึกษาวิเคราะห์น้ีถึงแมว้่าจะเป็น

หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัช่วงเวลาเดียวกนัภาวะเศรษฐกิจช่วงเดียวกนัแต่ก็อาจจะให้

อตัราผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัได ้ซ่ึงขอ้มูลของแต่ละหลกัทรัพยเ์ป็นส่ิงสําคญัสําหรับการลงทุน  

ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานทางบริษทั ขอ้มูลดา้นการเงิน ขอ้มูลดา้นภาวะเศรษฐกิจ ขอ้มูลของทั้ง

อุตสาหกรรม ดงันั้นการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ต่ละตวัจึงตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลใน

ทุกๆดา้น  รวมไปถึงขอ้มูลปัจจยัอ่ืนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์

 3. หลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมเดียวกนัการเลือกลงทุนควรจะเลือกหลกัทรัพยท่ี์บริษทัมี

ความมัน่คงมากท่ีสุดอาจพิจารณาจากปัจจยัภายในบริษทัโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษทันั้นๆ 

หากบริษทัใดมีความมัน่คงทางการเงินก็จะช่วยให้การลงทุนมีความคุม้ค่าเพราะบริษทัท่ีมีความ

มัน่คงนั้นจะสามารถคงไวซ่ึ้งความไดเ้ปรียบท่ียาวนาน 
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6. บรรณานุกรม 

พรวรรณ นนัทแพศย ์(2552) “การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงตามแบบจําลอง CAPMใน 

หลกัทรัพย์กลุ่มธนาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง, 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

พลทตั ลอ้อุทยั (2550) “การวเิคราะห์ผลตอบแทน ความเส่ียง และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย์ใน 

 กลุ่มพลงังาน โดยใช้แบบจําลอง CAPM” รายงานการวิจยั, มหาวิทยาลยัชียงใหม่ 

ภคัคฤอร  พิชญะกรณ์ “วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพย์ใน กลุ่มตลาด  

(เอม็ เอ ไอ MAI) ภายใต้แบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM)” วารสาร
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การศึกษาเปรียบเทยีบความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

หมวดธุรกจิขนส่งและโลจิสติกส์  CAPM   

(A Study of Risk Comparison and Security Rate of Return in Transportation & Logistics by 

CAPM model) 

ธนวฒัน์ รอดลอย1กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความ

เส่ียงท่ีจะไดรั้บเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

บริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคา (Capital Asset Pricing 

Model : CAPM) โดยในการศึกษาน้ีไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลราคาปิดดชันี SET Index ในทุกวนัทาํ

การของหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธันวาคม 2557 รวมทั้งส้ินเป็น

จาํนวนวนัทาํการ 1,221 วนั (ยกเวน้ในบริษทัท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยห์ลงัวนัท่ี 4 

มกราคม 2553 จะใชข้อ้มูลตั้งแต่วนัเร่ิมซ้ือขายจนถึง 30 ธนัวาคม 2557) 

 โดยผลของการศึกษาคร้ังน้ี จากการศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนและความเส่ียงจากการ

ลงทุนของหลกัทรัพยใ์นอุตสาหกรรมบริการหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งส้ิน จาํนวน 18 บริษทั 

ไ ด้แ ก่  AAV, AOT, ASIMAR, BA, BECL, BMCL, BTC, BTS, BTSGIF, JUTHA,KWC, NOK, 

NYT, PSL, RCL ,THAI, TSTE และ TTA ผลการศึกษาพบว่ามีถึง 14 บริษทัท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่า

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และมีเพียง 2 บริษทัท่ีมีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่

หลกัทรัพย ์AAV และ ASIMAR ซ่ึงแสดงถึงการท่ีมูลค่าปัจจุบนั สูงกว่ามูลค่าจริงของหลกัทรัพย ์

นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวา่มีหลกัทรัพยจ์าํนวน 3 หลกัทรัพย ์คือ ASIMAR, AOT และ AAV ท่ีมี 

Beta มากกว่า 1 ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็น หลกัทรัพยเ์ชิงรุก (Aggressive Stock) ซ่ึงแสดงถึงผลตอบแทนจะ

เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาด และท่ีเหลืออีกจํานวน 15 หลักทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์เชิงรับ 

(Defensive Stock) ซ่ึงแสดงถึงการมีผลตอบแทนในทางตรงกนัขา้มกบัตลาด 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

 

The study aimed at comparison and security rate of the return Transportation & Logistics 

Industry, and the rate of return receiving as well as the rate of return marketing risk by Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) which is guideline of investigating decision in Transportation & Logistics 

Industry by using SET Index cost in each stock exchange market official days in Transportation & 

Logistics Industry since 4 January 2000 to 30 December 2014. Total amount is 1,221 in official 

days. They were collected by an information database of the Bank of Thailand in a period of time. 

The study was indicated that there were 16 assets investigated in Transportations & Logistics 

Industry purchasing, such as, AAV, AOT, ASIMAR, BA, BECL, BMCL, BTC, BTS, BTSGIF, 

JUTHA, KWC, NOK, NYT, PSL, RCL, THAI, TSTE, and TTA. Furthermore, the possibility is 

also undervalued because a security rate is higher than its aspect. In the future, it will be higher, and 

an investor should decide to invest that asset; while there were two assets that received lower than 

security rate aspect which is AAV and ASIMAR because it was overvalued, and not remunerative 

with investigation. An investor should not invest or sell this asset. Beta coefficient of the assets in 

Transportations & Logistics Industry has been found that AAV, AOT, and ASIMAR stock market 

were more than 1 of beta coefficient; it were called as aggressive stock. However, there were 15 

assets that lower than 1 of beta coefficient that were called defensive stock. Furthermore, TPA was 

lower than 0, so the investor shouldn’t invest in this asset. 
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บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคญั 

 

ปัจจุบนัผูค้นให้ความสําคญักบัการวางแผนทางการเงินมากข้ึน ซ่ึงส่วนหน่ึงท่ีสําคญัของการ

วางแผนทางการเงินคือการลงทุน ซ่ึงการลงทุนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 

1. การลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีจบัตอ้งได ้เช่น ทาํธุรกิจเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์หรือสินคา้

โภคภณัฑต่์างๆ เป็นตน้ 

2. การลงทุนในตราสารทางการเงิน ไม่วา่จะเป็นตราสารตลาดเงิน และตราสารตลาดทุน 

ซ่ึงในการศึกษาน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของตราสาร

ตลาดทุน เน่ืองจากมีผูใ้หค้วามสนใจมากข้ึน ทาํใหต้ลาดทุนมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในอตัราท่ีสูง

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ซ่ึงการลงทุนในตราสารทุนนั้นเป็นการท่ีผูล้งทุนนาํเงินไปลงทุนในบริษทั 

หรือ หลกัทรัพยท่ี์มัน่ใจได้ว่าจะมีความเจริญเติบโต และสร้างผลกาํไรให้แก่ผูล้งทุนได้ ซ่ึงใน

ประเทศไทยมีตลาดท่ีรองรับการลงทุนในตราสารทุนท่ีสาํคญัคือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

)The Stock Exchange of Thailand :SET) ซ่ึงเป็นตัวกลางท่ีให้การกํากับดูแล และอํานวยความ

สะดวกในการซ้ือขายใหเ้ป็นไปตามระเบียบตามกฏเกณฑท่ี์ไดต้ั้งไว ้ 

ซ่ึงการซ้ือขายในตลาดทุน นกัลงทุกยอ่มคาํนึงถึงผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน

เป็นสําคญั โดยอาจประเมินจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม หรือพิจารณาในแต่ละอุตสาหกรรมท่ีน่า

ลงทุนและเน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยจะมีการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

น้ี ซ่ึง จะส่งผลใหเ้กิดการคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึน 

จากเหตุดังกล่าวทําให้มีอุตสาหกรรมท่ีน่าจะมีผลในเชิงบวกอยู่หลายอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจอุตสาหกรรมหน่ึงคืออุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เพราะนอกจากการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลทาํให้เกิดการคา้ระหว่างประเทศมากข้ึนแลว้ ประเทศไทยยงัถือเป็น

จุดศูนยก์ลางของภูมิภาค ซ่ึงเป็นส่วนท่ีน่าจะทาํใหอุ้ตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเติบโต

ต่อไปไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย 

ในการศึกษาน้ีจึงนาํหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดขนส่งและโลจิสติกส์มาทาํเป็น

กรณีศึกษาโดยทาํการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทนและค่าความเส่ียงท่ีไดรั้บ

จากการลงทุนว่าเป็นอยา่งไรเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมหมวดน้ี 

โดยใชแ้นวความคิดเร่ืองการจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) เป็นแนวคิดในการพฒันา  
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม

หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ กบัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีไดรั้บของตลาด 

1.2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราความเส่ียงและผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์ลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรมหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจตอ้งผูท่ี้ตอ้งการ

จะลงทุนในหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ 

1.2.3 เพื่อทราบถึงความคุม้ค่าในของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเป็น

แนวทางในการตดัสินใจลงทุน 

1.2.4 เพื่อประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

1.3 สมมติฐานการศึกษา 

1.3.1 อัตราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงของหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์สูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด มากกวา่คร่ึงของหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาทั้งหมด 

1.3.2 อตัราความเส่ียงรวมของกลุ่มหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ นอ้ยกวา่อตัราความเส่ียง

ของตลาดมากกวา่คร่ึงของหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาทั้งหมด 

1.3.3 อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใชว้ิธีแบบจาํลอง

การตั้ งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) กับอัตราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริง มีมากกวา่คร่ึงของหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาทั้งหมดท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน

จริงมากกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ขอ้มูลท่ีใช่ในการศึกษาน้ีบริษทัท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยเลือกช่วงเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวม 1,221 วนัทาํ

การ (สําหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหลกัทรัพยห์ลงัวนัท่ี 4 มกราคม 2553 ไดเ้ลือกวิเคราะห์

ตั้งแต่วนัแรกท่ีทาํการซ้ือขาย) ซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ มีจาํนวนทั้งส้ิน 20 

บริษทั แต่เน่ืองจากหลกัทรัพย ์JWD และ WICE ไม่มีขอ้มูล จึงเหลือหลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษาทั้งส้ิน 

18 หลกัทรัพย ์ตามรายละเอียดดา้นล่าง 

1 AAV  บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2 AOT  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

3 ASIMAR บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) 
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4 BA  บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

5 BECL  บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

6 BMCL  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

7 BTC  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

8 BTS  บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

9 BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

10 JUTHA  บริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) 

11 KWC  บริษทั กรุงเทพโสภณ จาํกดั (มหาชน) 

12 NOK  บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) 

13 NYT  บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 

14 PSL  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

15 RCL  บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) 

16 THAI  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

17 TSTE  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 

18 TTA  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงจะใชข้อ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของ

หลกัทรัพยใ์นวนัท่ีเปิดทาํการ  

 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เขา้ใจถึงวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นตวัช่วยใน

การตดัสินใจลงทุนอยา่งมีเหตุผลและพร้อมดว้ยขอ้มูล 

1.5.2 สามารถนาํขอ้มูลเพื่อไปประกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่ง

และโลจิสติกส์ หรือเพื่อเป็นการวางแผนการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 
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1.6 กรอบงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

  

อัตราผลตอบแทน
ของตลาด 

ราคาปดของตลาดหลักทรัพย
กลุมขนสงและโลจิสติกส 

อัตราผลตอบแทน 

คา่

เบต้า 
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

อัตราผลตอบแทน
ท่ีเกิดข้ึนจริง 

อัตราผลตอบแทน
ท่ีคาดหวัง 

คา่สว่น

เบ่ียงเบน 
คาความ
เส่ียง การ

ตัดสนิใจ

ลงทุน 
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แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิย 

         ในการศึกษาแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) เพื่อทราบถึงอตัราผลตอบแทน

และความเส่ียงเพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยข์นส่งและโลจิสติกส์ ผู ้

ศึกษาไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา

ตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 

2.1 แนวความคดิและทฤษฎ ี

2.2.1 แนวความคดิเกีย่วกบัการลงทุนและความเส่ียง 

 

ตามทฤษฎีความตอ้งการถือเงินของ John Maynard Keynes ได้แบ่งความตอ้งการถือเงิน

ออกเป็น 3 ประการ (รําพึง เวชยนัตว์ฒิุ, 2544) ไดแ้ก่  

1 ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อยประจาํวนั (Transaction Demand for Money) ซ่ึง

เป็นการถือเงินไวเ้พื่อใชซ้ื้อสินคา้และบริการต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั  

2 ความตอ้งการถือเงินเพื่อสํารองไวเ้ผื่อเหตุฉุกเฉิน (Precautionary Demand for Money) 

เป็นการถือเงินไวเ้พื่อใชจ่้ายในเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น กรณีเกิดอุบติัเหตุ เจ็บป่วยกะทนัหัน ถูก

ให้ออกจากงาน เป็นตน้ ความตอ้งการถือเงิน 2 ประเภทแรกน้ีไม่ไดค้าํนึงถึงผลตอบแทนในการ

ลงทุนหรืออาจจะตอ้งคาํนึงถึงในกรณีท่ีมีการลงทุนชัว่คราวหรือการลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูง คือ 

สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัทีท่ีตอ้งการ (นภเกตน ์เอ่ียมเพชราพงศ,์ 2543) 

3 ความตอ้งการถือเงินเพื่อเกง็กาํไร (Speculative Demand for Money) เช่น การซ้ือหุน้กูข้อง

บริษทัเอกชน การซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย แต่ถา้ลงทุนในตราสาร 

ทุน จะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล เป็นตน้ การถือเงินประเภทท่ี 3 น้ี จะพิจารณาถึงอตัรา

ผลตอบแทนเป็นสาํคญั กล่าวคือ ถา้อตัราผลตอบแทนในการลงทุนสูง ประชาชนกจ็ะลงทุน 

มากข้ึนและถือเงินสดนอ้ยลง ในทางกลบักนั ถา้อตัราผลตอบแทนในการลงทุนตํ่า ประชาชนกจ็ะ 

ลงทุนนอ้ยลง และหนัมาถือเงินสดมากข้ึน 

 ซ่ึงการถือเงินเพื่อเก็งกาํไรนั้น อาจหมายถึงการถือเงินเพื่อลงทุนใหไ้ดผ้ลตอบแทนต่างๆ ซ่ึง

มีผูใ้หค้วามหมายของการลงทุนไวด้งัน้ี 
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 การลงทุน หมายถึงการกนัเงินไวจ้าํนวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อก่อให้เกิด กระแส

เงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบั อตัราเงินเฟ้อ และ

คุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544, หน้า 7

อา้งอิงจาก Reilly, 1992)  

 การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได ้3 ประเภท 

 

1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment)  

การลงทุนของผูบ้ริโภคเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ประเภทถาวร (Durable Goods) 

เช่น รถยนต ์เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองซักผา้ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ได ้หวงั

กาํไรเป็นรูปตวัเงิน แต่ผูล้งทุนหวงัความพอใจในการใช้ทรัพยสิ์นเหล่านั้น การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยู่

อาศยัถือไดว้่าเป็นการลงทุนอย่างหน่ึงของผูบ้ริโภคหรือท่ีเรียกว่า 11 การลงทุนอสังหาริมทรัพย ์

(Real Estate Investment) เงินท่ีจ่ายซ้ือเป็นเงินท่ีไดจ้ากการออมการซ้ือ บา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยันอกจาก

จะให้ความพอใจแก่เจา้ของบา้นแลว้ในกรณีท่ีอุปสงค ์(Demand)ในท่ีอยู่ เพิ่มข้ึนมากกว่าอุปทาน 

(Supply) มูลค่าบา้นท่ีซ้ือไวอ้าจสูงข้ึน หากขายจะไดก้าํไรซ่ึงถือวา่เป็นเพียง ผลตอบแทน  

 

2. การลงทุนในธุรกจิ (Business or Economic Investment)  

การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจหมายถึงการซ้ือสินทรัพยเ์พือ่ประกอยธุรกิจหา รายไดโ้ดย

หวงัว่าอย่างน้อยท่ีสุดรายไดท่ี้ไดน้ี้เพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน มีขอ้สังเกตว่า

เป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจคือ กาํไร ซ่ึงกาํไรจะเป็นตวัดึงดูดให้ผูล้งทุนนาํเงินมา ลงทุน การ

ลงทุนตามความหมายน้ีกล่าวโดยสรุปไดว้่า เป็นการนาํเงินออมหรือเงินท่ีสะสมไว ้(Accumulated 

Fund) และ/ หรือเงินกูย้มืจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อสร้างหรือจดัหา สินคา้ประเภททุน 

ซ่ึงประกอบไปดว้ยเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ ลงทุนในท่ีดิน 

โรงงาน อาคารส่ิงปลูกสร้าง เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ผลิตสินคา้และบริการเพื่อ สนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ธุรกิจท่ีลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีมุ่งหวงักาํไรจาการลงทุนเป็น ผลตอบแทน 
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3. การลงทุนในหลกัทรัพย์ (Financial or Securities Investment)  

การลงทุนตามความหมายของการเงิน หรือการลงในหลกัทรัพย ์เป็นการซ้ือสินทรัพย ์

(Asset) ในรูปของหลกัทรัพย(์Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุน้กูห้รือหุน้ทุน (Stock) การ ลงทุน

ลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้มซ่ึงแตกต่าง ๆ จากการลงทุนของธุรกิจ ผูมี้เงินออมเม่ือไม่ ตอ้งการ

ท่ีจะประกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากความเส่ียงหรือผูอ้อมเองมีเงินยงัไม่เพียงพอผูล้งทุนอาจนาํ เงินท่ี

ออมไดจ้ะมากหรือนอ้ยก็ตอ้งไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เขาพอใจท่ีจะลงทุน โดยมีผลตอบแทนทุนใน รูป

ของดอกเบ้ียหรือเงินปันผลแลว้แต่ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจ ไดผ้ล

ตอบ แทนอีกลักษณะหน่ึง คือกําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) หรือขาดทุนจาก 

หลกัทรัพย ์(Capital Loss) อตัราผลตอบแทนท่ีผลลงทุนไดจ้ากการลงทุนเรียกว่า Yield ซ่ึงไม่ได ้

หมายถึงอัตราดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีได้รับเพียงอย่างเดียว แต่ได้คาํนึกถึงกาํไรจากการขาย

หลกัทรัพย ์หรือขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดจากการคาดว่าจะเกิดข้ึน Yield ท่ีผูล้งทุนไดรั้บ

จากการ ลงทุนมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนกบัความเส่ียง (Risk) ของหลกัทรัพยล์งทุนนั้นๆ โดยปกติแลว้ผู ้

ลงทุน พยายามเลือกการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึงซ่ึงการลงทุน ไม่ว่า

จะเป็นการลงทุนประเภทใดก็ตามลว้นแลว้แต่มีความเส่ียง ซ่ึงความเส่ียงนั้นเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีนัก

ลงทุนจาํเป็นตอ้งพิจารณา  

 

2.2.2 แนวความคดิเกีย่วกบัผลตอบแทน 

(จิรัตน์ สังข์แก้ว  ) 2545 : 156) ได้กล่าวว่าผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่าง ๆ มกั

แสดงในรูปร้อยละโดยเปรียบเทียบกบั เงินลงทุนตน้ งวดและมกัคิดต่อระยะเวลาหน่ึง ปีโดยเรียก

รวม ๆ ว่า “อตัราผลตอบแทน” ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีบอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน ไดรั้บในหน่ึงงวดจาก

การลงทุนประเภทนั้นๆ ผูล้งทุนจะไดใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนน้ี เปรียบเทียบกบัความเส่ียงท่ีจะตอ้ง

เผชิญ และเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป ทั้ งน้ีการคาํนวณอัตราผลตอบแทน

ดังกล่าว ไม่จาํเป็นว่าผูล้งทุนตอ้งมีการขายหลกัทรัพยอ์อกไปจริง )long) หรือไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือ

หลกัทรัพยเ์พื่อคืนจริง (short)  

(จิรัตน์ สังขแ์กว้,  2543 : หนา้ 156) ผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทต่างๆ มกัแสดงในรูป

ร้อยละ โดยเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนตน้งวดและมกัคิดระยะเวลาหน่ึงปีโดยเรียกรวมๆ ว่า “อตัรา
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ผลตอบแทน” ซ่ึงเป็นตวับ่งบอกถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหรือจะไดรั้บในหน่ึงงวดจากการ

ลงทุนประเภทนั้นๆ  

 

2.2.3 ตัวแบบจําลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย์ 

แบบจาํลองประเมินราคาหลกัทรัพย ์เป็นแบบจาํลองท่ีใชว้ิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์บัความเสียงท่ีเป็นระบบ โดยแสดงดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ 

ซ่ึงทฤษฏี CAPM นั้นกล่าวว่าหากมีการกระจายการลงทุนเป็นอย่างดีตามทฤษฏีการจดัสรรการ

ลงทุนแลว้จะสามารถขจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบไปไดแ้ละเหลือเพียงความเส่ียงท่ีเป็นระบบซ่ึงมี

ค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้เป็นตวัชีวดัเท่านั้น 

ดงันั้น CAPM จึงเป็นตวัแบบกาํหนดราคาหลกัทรัพยใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพความเส่ียง โดย

วิเคราะห์ผา่นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์ั้นและค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพยน์ั้น 

 

2.1.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ขนส่งและโลจิสติกส์โดยใช้ทฤษฏีการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

วิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยวิธีการเช่นเดียวกนัคือการใช ้( CAPM ) เป็นแบบจาํลองในการวิเคราะห์

และประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

นิตยา เวฬุวนารักษ ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ

ขนส่ง โดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์CAPM)โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาหา

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดธุรกิจขนส่งโดย

พิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยก์บัอตัราผลตอบแทนของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประเมินมูลค่าของหลกัทรัพยเ์พื่อใชใ้นการตดัสินใจลงทุนของนกั

ลงทุน โดยใชแ้บบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย ์(Capital Asset Pricing Model : CAPM) โดย

ใช้ขอ้มูลของหลกัทรัพยท่ี์อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง ท่ีจดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลรายวนัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31ธนัวาคม 



101 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

2555 และหลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการวิจยัจาํนวน 5 หลกัทรัพย ์ไดแ้ก่  AOT : บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จาํกดั (มหาชน) , ASIMAR : บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน), BECL : บริษทั ทาง

ด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  , BMCL : บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)และ BTC : บริษทั 

บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) และใชข้อ้มูลอตัราดอกเบ้ียของตวัเงินคลงัรัฐบาลอายุ 1 ปี

เป็นตวัแทนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพยท่ี์ปราศจากความเส่ียงผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพย์

อุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ี

คาดหวัง มี 4 หลักทรัพย์ เรียงตามลําดับ คือ หลักทรัพย์ BMCL,AOT, BECL และ BIC เรียง

ตามลาํดับ จึงทาํให้ทั้ ง 4 ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Undervalued หลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรม

บริการ หมวดธุรกิจขนส่ง ท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการสูงกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั มี 1 

หลกัทรัพย ์คือหลกัทรัพย ์ASIMAR ซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม Overvalued 

 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาแบบจําลองราคาหลักทรัพย์ (CAPM) เพื่อ เปรียบเทียบ

ผลตอบแทนและความเส่ียง ใหเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับนกัลงทุนเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุนเลือก

ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 

        ประชากรท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ 

        3.1.1 ขอ้มูลราคาปิดในแต่ละวนัของหลกัทรัพยสิ์นคา้อุตสาหกรรมหมวดขนส่งและโลจิสติกส์

โดยเก็บขอ้มูล รายวนั ตั้งแต่ วนัท่ี  4  มกราคม  2553  ถึงวนัท่ี  30 ธันวาคม 2557  ของหลกัทรัพย์

สินคา้อุตสาหกรรมหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ จาํนวน 18 หลกัทรัพย ์ ไดแ้ก่ 

1 AAV  บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2 AOT  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

3 ASIMAR บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จาํกดั (มหาชน) 

4 BA  บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

5 BECL  บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

6 BMCL  บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
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7 BTC  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 

8 BTS  บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

9 BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

10 JUTHA  บริษทั จุฑานาวี จาํกดั (มหาชน) 

11 KWC  บริษทั กรุงเทพโสภณ จาํกดั (มหาชน) 

12 NOK  บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) 

13 NYT  บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 

14 PSL  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

15 RCL  บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) 

16 THAI  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

17 TSTE  บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จาํกดั (มหาชน) 

18 TTA  บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ผลการวจัิย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการประเมินราคาหุน้

ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPMไดผ้ลการวิเคราะห์

ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี 

 

4.1.1  ตารางแสดงอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่มขนส่ง

และโลจิสติกส์ และผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนของตลาด (SET INDEX)  ท่ีไดศึ้กษา

ในช่วงวนัท่ี 4 มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1221 วนัทาํการ ไดผ้ลการศึกษา

ดงัน้ี 
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หลกัทรัพย์ อตัราผลตอบแทน(ลาํดับ) ความเส่ียง(ลาํดบั) 

AAV 0.055 11 1.789 13 

AOT 0.185 2 2.206 11 

ASIMAR 0.099 8 3.008 4 

BA -0.520 19 0.479 19 

BECL 0.062 10 1.434 14 

BMCL 0.110 7 2.719 6 

BTC 0.179 3 4.251 2 

BTS 0.538 1 15.380 1 

BTSGIF -0.014 17 0.689 18 

JUTHA 0.011 14 2.952 5 

KWC 0.147 4 2.581 8 

NOK -0.152 18 1.323 15 

NYT 0.113 6 1.034 17 

PSL -0.005 15 1.937 12 

RCL 0.017 12 2.491 9 

SET INDEX 0.065 9 1.124 16 

THAI 0.014 13 2.644 7 

TSTE 0.129 5 3.289 3 

TTA -0.012 16 2.247 10 
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จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถแสดงเป็นกราฟเปรียบเทียบไดต้ามภาพท่ี 4.1.1 และ 4.1.2 ดงัน้ี 

 

      จากกราฟท่ี 4.1.1 เห็นไดว้่ามีหลกัทรัพยจ์าํนวน 8 ตวัท่ีมีผลตอบแทนมากกว่าผลตอบแทน

ของตลาด (SET Index) และอีก 10 ตวัอยูต่ ํ่ากวา่ผลตอบแทนของตลาด ซ่ึงโดยทัว่ไปหลกัทรัพยท่ี์ให้

ผลตอบแทนตํ่ากวา่ผลตอบแทนของตลาดไม่ควรลงทุน  

 อยา่งไรก็ตามในการประเมินหลกัทรัพยท่ี์น่าลงทุนควรประเมินทั้งในดา้นของผลตอบแทน

และความเส่ียงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสามารถดูไดต้ามกราฟแสดงความเส่ียงของหลกัทรัพยต์ามกราฟท่ี 

4.1.2  

 

 

 จากกราฟขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงความเสียงของแต่ละหลกัทรัพย ์ซ่ึงกราฟหลกัทรัพยท่ี์สูง

กว่าเส้นสีส้ม ซ่ึงเป็นเส้นท่ีแสดงความเส่ียงของตลาด (SET Index) ซ่ึงมีจาํนวน 15 หลกัทรัพยท่ี์มี

ความเส่ียงสูงกว่าความเส่ียงของตลาด และอีก 3 หลกัทรัพยมี์ความเส่ียงตํ่ากว่าตลาด ซ่ึงได้แก่

หลกัทรัพย ์NYT, BTSGIF และ BA  
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กราฟ 4.1 .1 แสดงผลตอบแทนของหลักท รัพย์
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กราฟ 4.1 .2  แสดงความเสี่ ยงของแต่ละ

หลักท รัพย์

หลกัทรัพย์ SET
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4.2  เพื่อศึกษาอตัราผลตอบแทนและเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกลุ่ม

ขนส่งและโลจิสติกส์  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกตดัสินใจท่ีจะลงทุน 

 

        ตารางที่ 4.2.1  แสดงการแบ่งแยกค่าความเส่ียงรวม (Total  Risk)  ของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม

ขนส่งและโลจิสติกส์ ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1221 

วนัทาํการ 

หลกัทรัพย ์
ค่าความเส่ียงรวม ค่าความเส่ียงท่ีเป็นระบบ ค่าความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ 

(σ2i) (β2i σ2m) (σ2ei) 

AAV 3.199 4.044 -0.844 

AOT 4.868 6.153 -1.285 

ASIMAR 9.047 11.435 -2.388 

BA 0.230 0.290 -0.061 

BECL 2.056 0.005 2.051 

BMCL 7.392 0.015 7.377 

BTC 18.074 0.041 18.033 

BTS 236.555 0.366 236.189 

BTSGIF 0.475 0.000 0.475 

JUTHA 8.712 0.000 8.712 

KWC 6.659 0.027 6.632 

NOK 1.752 0.029 1.722 

NYT 1.070 0.016 1.054 

PSL 3.751 0.000 3.751 

RCL 6.204 0.000 6.204 

THAI 6.990 0.000 6.990 

TSTE 10.814 0.021 10.793 

TTA 5.051 0.000 5.051 
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รูปภาพที ่4.2.1   แสดงค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ (Beta  Coefficient) ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในช่วง

ระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1221 วนัทาํการ 

 

ภาพท่ี 4.2.1 แสดงการเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ 

  

1.7886

2.2064

3.0078

0.4793

0.06180.10990.1795

0.5379

-0.0141

0.0115
0.1466

-0.1524

0.1132

-0.0054

0.0170

0.0144

0.1294

-0.0124
-0.5000

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

Beta

AAV AOT ASIMAR BA BECL BMCL BTC BTS BTSGIF

JUTHA KWC NOK NYT PSL RCL THAI TSTE TTA



107 
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จากรูปภาพที่ 4.2.1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้ (Beta  Coefficient) ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 

ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 ถึง 30 ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1221 วนัทาํการ 

 

Security Beta 

ASIMAR 3.01 

AOT 2.21 

AAV 1.79 

BTS 0.54 

BA 0.48 

BTC 0.18 

KWC 0.15 

TSTE 0.13 

NYT 0.11 

BMCL 0.11 

BECL 0.06 

RCL 0.02 

THAI 0.01 

JUTHA 0.01 

PSL -0.01 

TTA -0.01 

BTSGIF -0.01 

NOK -0.15 

ตาราง 4.2.2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิเบตา้ของหลกัทรัพย ์

        ตาราง 4.2.3   แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงั กบั อตัราผลตอบแทน

ท่ีตอ้งการเพือ่การตดัสินใจลงทุนในในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในช่วงระยะเวลา 4 มกราคม 2553 

ถึง 30ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 1221 วนัทาํการ 
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หลกัทรัพย ์

อตัราผลตอบแทนท่ี

เกิดข้ึนจริง 

อตัราผลตอบแทนท่ี

คาดหวงั  การตดัสินใจ 

AAV 369.83 567.28 Overvalued 

AOT 786.86 699.20 Undervalued 

ASIMAR 786.86 952.22 Overvalued 

BA 225.44 153.90 Undervalued 

BECL 726.56 22.06 Undervalued 

BMCL 1111.74 37.26 Undervalued 

BTC 1592.20 59.22 Undervalued 

BTS 31734.07 172.38 Undervalued 

BTSGIF 267.36 -1.88 Undervalued 

JUTHA 186.65 6.18 Undervalued 

KWC 2438.12 48.84 Undervalued 

NOK 127.31 -45.55 Undervalued 

NYT 414.79 38.29 Undervalued 

PSL 204.39 0.85 Undervalued 

RCL 242.25 7.94 Undervalued 

THAI 216.69 7.09 Undervalued 

TSTE 1153.54 43.40 Undervalued 

TTA 166.08 -1.36 Undervalued 

 

ตาราง 4.2.3 เปรียบเทียบระหวา่งผลตอบแทนท่ีคาดหวงัและผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 

  



109 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

5. สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาการวิเคราะห์เร่ืองอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และความเส่ียงจากการ

ลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ โดยไดใ้ชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) 

สามารถสรุปผลดงัน้ี 

     5.2.1 จากการประเมินความผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่ม

ขนส่งและโลจิสติกส์พบว่ามีความสอดคลอ้งกนัระหว่างผลตอบแทน และความเส่ียง ดังพบว่า

หลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนสูงท่ีสุด คือ BTS มีความเส่ียงสูงสุดในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เช่นกนั 

และในหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนตํ่าท่ีสุดในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ คือ BA พบวา่มีความเส่ียงตํ่า

ท่ีสุดในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏี CAPM 

 อยา่งไรกต็ามหลกัทรัพยบ์างหลกัทรัพยท่ี์มีผลตอบแทนสูง อาจไม่ไดมี้ความเส่ียงสูงมากได ้

อยา่งเช่นท่ีพบในหลกัทรัพย ์AOT ท่ีมีผลตอบแทนสูงเป็นอนัดบัสอง แต่มีความเส่ียงเป็นอนัดบัท่ี 11 

ของหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 

 นอกจากน้ีพบว่าในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์มีผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทน

ของตลาดจาํนวน 8 หลกัทรัพยจ์ากทั้งหมด 18 หลกัทรัพย ์แต่หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงนอ้ยกวา่ตลาด

มีเพียง 3 หลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจหมายความไดว้า่หลกัทรัพยใ์นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์มีผลตอบแทนท่ี

ดีเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนของตลาด แต่ค่อนขา้งมีความเส่ียงสูง เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี

ไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของ กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ (2556) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์

อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนหลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพยห์มวดวสัดุก่อสร้าง

โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย(์CAPM) ผลการวิจยัพบวา่หลกัทรัพยก์ลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดวสัดุก่อสร้างทั้ง 18 หลกัทรัพยท่ี์ทาํการศึกษามีความเส่ียงสูงกว่าความเส่ียงของตลาดทุก

หลกัทรัพยแ์ต่มีอตัราผลตอบแทนตํ่ากวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด 4 หลกัทรัพย ์
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        5.2.2  ค่าสัมประสิทธ์ิเบตา้เป็นดชันีท่ีช้ีวดัความเส่ียงท่ีเป็นระบบ หากหลกัทรัพยใ์ดท่ีมีค่า 

สัมประสิทธ์ิเบตา้มากกว่า 1 แสดงว่าหลกัทรัพยน์ั้นมีความเส่ียงท่ีเป็นระบบมากกว่าตลาดและเป็น

หลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูง (aggressive stock) ซ่ึงจากผลการศึกษาหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิ

สติกส์ พบว่ามีจาํนวนเพียง 3 หลกัทรัพย ์นอกจากนั้นหลกัทรัพยอี์กจาํนวน 15 หลกัทรัพยมี์ค่าตํ่า

กวา่ 1  

         5.2.3 ในการวิเคราะห์เลือกตดัสินใจลงทุนซ้ือหลกัทรัพยใ์นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์โดย

ใชต้วัแบบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) ควรตดัใจเลือกในหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทน

จริงสูงกว่าผลตอบแทนท่ีคาดหวงั ซ่ึงถือว่าเป็นหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น หาก

ตดัสินใจซ้ือมีโอกาสท่ีมูลค่าของหลกัทรัพยจ์ะเพิ่มข้ึนได ้ซ่ึงในหลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

มีหลกัทรัพยจ์าํนวนมากถึง  16 หลกัทรัพยจ์ากทั้งหมดท่ีทาํการศึกษาจาํนวน 18 หลกัทรัพย ์ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา เวฬุวนารักษ์1 กิตติพันธ์คงสวัสด์ิเกียรต (2556) ท่ีได้ศึกษา

หลักทรัพย์ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์จํานวน 5 หลักทรัพย์ ซ่ึงมีเพียง 1 หลักทรัพย์ท่ีมีค่า 

Overvalued นัน่คือหลกัทรัพย ์ASIMAR 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

    5.3.1.1 จากการศึกษาน้ีซ่ึงเป็นการศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยก์ลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์โดยใชแ้บบจาํลองการตั้งราคาหลกัทรัพย ์(CAPM) เพียงกลุ่ม

ธุรกิจเดียว ซ่ึงผูล้งทุนควรศึกษาเพิ่มเติมในธุรกิจกลุ่มอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงใน

การลงทุน  

5.3.1.2 ผลจาการวิเคราะห์พบว่าหลกัทรัพยใ์นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์มีความเส่ียงท่ีไม่

เป็นระบบสูงมาก ซ่ึงหมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัภายในของแต่ละบริษทัเอง 

ผูล้งทุนจึงควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัภายในของแต่ละบริษทัมากกวา่ปัจจยัภายนอกของธุรกิจ เช่น 

ติดตามนโยบายต่าง งบการเงิน รวมทั้งการดาํเนินงานของผูบ้ริหารบริษทั เป็นตน้ 

5.3.1.3 ผลการศึกษาพบว่าหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัทรัพยจ์าํนวน 16 หลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่ากว่า

มูลค่าท่ีแทจ้ริง ซ่ึงในอนาคตมีโอกาสท่ีมูลค่าหลกัทรัพยสู์งข้ึนได ้แต่ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ

เพิ่มเติม เช่น ติดตามนโยบายต่าง งบการเงิน การดาํเนินงานของผูบ้ริหารบริษทั และปริมาณในการ



111 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

ซ้ือขายดว้ย เน่ืองจากพบวา่ในหุน้ท่ีมีการซ้ือขายนอ้ย หรือมีผูส้นใจนอ้ย มกัเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่า

ตํ่ากวา่มูลค่าท่ีแทจ้ริง เป็นตน้ 

 

6. บรรณานุกรม 

SETSMART.COM ขอ้มูลสถิติราคาปิดของหลกัทรัพยแ์ละดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ขอ้มูลออนไลน์ 

WWW.BOT.OR.TH  ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียตัว๋เงินคลงัรัฐบาลขอ้มูล 

ออนไลน ์

นิตยา เวฬุวนารักษ ์และ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ (2556)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์อตัรา 

ผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวด

ธุรกิจขนส่ง โดยใชต้วัแบบจาํลองการกาํหนดราคาหลกัทรัพย(์CAPM) 

พรวรรณ นนัทแพศย.์ (2552). “การศึกษาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงตามแบบจาํลอง CAPM  

ในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.” การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

ภคัคฤอร  พิชญะกรณ์. “วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของหลกัทรัพยใ์น กลุ่มตลาด เอม็  

เอไอ (MAI)  ภายใตแ้บบจาํลอง  Capital  Asset  Pricing  Model  (CAPM).”  วารสาร 

สมาคมส่งเสริมการวิจยั ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 3 กนัยายน - ธนัวาคม 2557 

วิไลพรรณ ตาริชกลุ. (2551). “รูปแบบจาํลองCAPM การศึกษาเปรียบเทียบความเส่ียงและอตัรา 

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

หทยัพนัธน ์ปัญญทิพย.์ (2553). “วิเคราะห์ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม 

พฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์

 มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ. “การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทน และความเส่ียง  

จากการลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธุรกิจบริการโดยใชท้ฤษฎีการ ตั้งราคาหลกัทรัพย์

(CAPM).” วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ บริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 4 

ตุลาคม – ธนัวาคม, 2555. 
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ปัจจัยทีมี่ผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต 

Factors Affecting Students’ Decision in Choosing Bachelor’s Degrees at Rangsit University

พรพรหม  บุญลือ1 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัย่อ 

 การศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงสํารวจจากกลุ่มตวัอย่าง

จาํนวน 300 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ

ระดบัปริญญาตรีของนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ (1) ดา้นสาขาท่ีเรียน 

(2) ดา้นบุคลิกภาพและสติปัญญา และ (3) ดา้นสถานศึกษา และส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

ตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัรังสิต สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และการทดสอบสมมุติฐาน มีการใชส้ถิติไดแ้ก่ t – test, F - test และ One Way Anova 

โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่าคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดบั

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 หมวดคณะวทิยาศาสตร์-สุขภาพ ส่วนในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่สามารถสรุปได ้3 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นสาขาท่ีเรียน พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คือ 

นักศึกษามีความสนใจในสาขาท่ีเรียน ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัท่ีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.38 

 2. ด้านบุคลิกภาพและสติปัญญา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี คือ นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ในสาขาท่ีเลือกเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดบัท่ีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 

3. ดา้นสถานศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี คือ 

นกัศึกษาเลือกเรียนในสถานศึกษาท่ีมีอุปกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั ซ่ึงมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ท่ีมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 

คาํสําคญั : การตดัสินใจ, ระดบัปริญญาตรี, นกัศึกษาปริญญาตรี, มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

1อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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Abstract 

 This research aimed to investigate factors affecting students’ decision in choosing 

bachelor’s degrees at Rangsit University. The research was exploratory study. The sample included 

300 students. A research instrument was a questionnaire consisting of 3 sections as follows. Section 

1: general demographic data, Section 2: factors affecting students’ decision in choosing bachelor’s 

degrees at Rangsit University, in which 3 aspects; (1) Fields of study; (2) Personalities and intellect 

and; (3) University were included,and Section 3: suggestions on students’ decision in 

choosingbachelor’s degrees at Rangsit University. The statistics applied in the study included 

frequency, percentage mean, hypothesis testing, t-test, F-test and One Way Anova. The statistical 

significance was at 0.05. 

 The results showed that a majority of the sample was males who were second year students 

from the faculty of science and health. The factors affecting students’ decision in choosing 

bachelor’s degrees could be divided into 3 aspects as follows. 

 1. The factor affecting students’ decision in choosing bachelor’s degrees was that students 

were interested in the fields of study. This was at the highest level with an average of 4.38. 

 2. The factor affecting students’ decision in choosing bachelor’s degrees was that students 

could study well in the fields they chose. This was at the highest level with an average of 4.17. 

 3. The factor affecting students’ decision in choosing bachelor’s degrees was that the 

university provided advanced learning facilities. This was at the highest level with an average of 

4.40. 

Keywords: Decision, Bachelor’s Degrees, Rangsit University 
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บทนํา 

 ในปัจจุบันในแต่ละประเทศมีการแข่งขนักันในการพฒันาประเทศของตนให้มีความ

เจริญกา้วหน้า เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีประเทศของตนไดป้ระสบ ทั้งในเร่ืองของปัญหาทางดา้น

สงัคม ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ และยงัรวมถึงปัญหาทางดา้นอาชญากรรมต่างๆ ทุกประเทศจึงตอ้งมี

การหาทางแกไ้ขปัญหาในเร่ืองต่างๆเหล่าน้ีใหห้มดไป หากแต่ปัญหาดา้นต่างๆน้ีไม่สามารถหมดไป

ได ้หากประชาชนในประเทศนั้นขาดการศึกษา ดงันั้นเกือบทุกประเทศจึงให้ความสําคญัในดา้น

การศึกษาของประชาชนในประเทศนั้นๆเป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงประเทศไทยเองนั้นก็ไดมี้การพฒันา

ดา้นการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยการกระตุน้ให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน ดงันั้นประชาชน

จึงได้หันมาให้ความสําคัญกับการศึกษาเพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

สถาบนัการศึกษาชั้นนาํ การเขา้เรียนในโรงเรียนหรือสถาบนักวดวิชาต่างๆ และรวมถึงการส่งบุตร

หลานให้เขา้เรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับในอดีตท่ีผ่านมา จึงมีผลทาํให้

สถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงไดมี้การปรับตวักบัการเพิ่มข้ึนของ

จาํนวนนกัศึกษาท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 การแข่งขนัของมหาวิทยาลยัต่างๆ นับวนัยิ่งตอ้งพฒันามหาวิทยาลยัของตนเองเพื่อดึงดูด

นักศึกษาให้เขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึน ทั้งในเร่ืองของคุณภาพการศึกษา บรรยากาศใน

มหาวิทยาลยั สวสัดิการของนกัศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยั ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมไปถึงคณะ

ท่ีเปิดทาํการสอนท่ีตอ้งรองรับให้เพียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษาให้ครบถว้น นอกจากน้ียงั

ตอ้งพฒันาภาพลกัษณ์ท่ีเกิดกบัมหาวิทยาลยัใหเ้กิดแรงจูงใจกบันกัศึกษาให้ครบถว้น ซ่ึงปัจจยัต่างๆ 

เหล่าน้ีทาํให้ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัต่อการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ศึกษาในระดบัปริญญา

ตรีของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อรักษาการดาํเนินงานและพฒันาให้มหาวิทยาลยัสามารถ

แข่งขนักบัมหาวิทยาลยัอ่ืนได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกเข้า ศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิตจาํแนกตามประชากรศาสตร์ 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  จะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

 2. ขอบเขตดา้นประชากร  โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ชั้นปีท่ี 1-6 ของมหาวิทยาลยัรังสิต โดยคดัเลือกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 300 คน 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 

เป็นระยะเวลา 5 เดือน 

กรอบแนวความคดิในการวจัิย 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 

 

ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- ชั้นปี 

- คณะท่ีกาํลงัศึกษา 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางนาํขอ้มูลไปปรับปรุงและพฒันาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 2. เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต 

  

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกเข้า

ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรี ของ

นกัศกึษา มหาวทิยาลยัรังสติ 

- สาขาท่ีเรียน 

- บคุลกิภาพและสตปัิญญา 

- สถานศกึษา 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี ตาํรา เอกสาร บทความและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

 โกวิท กงัสนันท์ (2529) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจว่า การตดัสินใจ คือ การคิด

ไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล แลว้ตดัสินใจเลือกปฏิบติัวิธีท่ีดีท่ีสุดจากหลายวิธี  

 นราศรี ไววนิชกุล และชูศักด์ิ อุดมศรี (อ้างถึงใน ดารัตน์ อ่วมด้วง, 2552: 76) ได้ให้

แนวความคิดวา่ การตดัสินใจ หมายถึง การวินิจฉยัตดัสินใจเลือกหนทางปฏิบติัในการแกปั้ญหา เพื่อ

นาํไปสู่เป้าหมายท่ีวางตามลาํดบัขั้นท่ีสาํคญัๆอนัถือเป็นเสมือนโครงสร้างของกระบวนการตดัสินใจ 

 บุญธรรม (อ้างถึงใน รังสรรค์ ฤทธ์ิประเสริฐ, 2548: 8) ได้ให้แนวคิดว่า การตดัสินใจ 

หมายถึง กระบวนการคิดพิจารณาและตกลงใจอย่างใดอย่างหน่ึงในทางเลือกหลายๆทางเพื่อการ

ปฏิบติัสาํหรับสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ 

 ภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช (อา้งถึงใน ศาสตร์ศิลป์ ละมา้ยศรี, 2547: 10) ได้ให้แนวคิดว่า การ

ตดัสินใจ คือ การพจิารณาไตร่ตรอง จริงใจ ตดัสินใจ หรือตกลงใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในการ

เลือกทางปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเล็งเห็นว่าดีท่ีสุดเหมาะท่ีสุด หรือไดป้ระโยชน์มากท่ีสุดจาก

บรรดาทางเลือกต่างๆท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก เพื่อท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัอนัจะนาํไปสู่เป้าหมาย

หรือวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งสมัฤทธ์ิผล 

 จากแนวคิดขา้งตน้สรุปได้ว่า การตดัสินใจ คือ การหาแนวทางหรือหนทางท่ีดีสุดจาก

หลายๆทางเลือกโดยการพิจารณาใหล้ะเอียด รอบคอบ เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการตดัสินใจนั้น

บรรลุเป้าหมายหรือไดป้ระโยชน์สูงสุด 

 1.1.1 กระบวนการตดัสินใจ 

 เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาท่ีเพิ่มข้ึน มีทางเลือกมากข้ึน จึงทาํให้มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจมากข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งมีกระบวนการมีช่วยในการตดัสินใจ ซ่ึง  

Taylor (อา้งถึงใน ชวนนท์ เพ็ชรรัตน์, 2547: 13) ไดแ้บ่งขั้นตอนการตดัสินใจ (Steps in decision 

making) ออกเป็น 6 ขั้นตอนคือ 
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 1. แยกแยะปัญหา (Problem identification) การคน้หาขอ้เท็จจริงในตวัปัญหาออกมาให้ได ้

โดยการสร้างความมัน่ใจและแน่ใจโดยการคน้หาและทาํความเขา้ใจกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริง 

 2. การหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง (Information search) การเสาะหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 

และตวัปัญหาใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

 3. การประเมินข่าวสาร (Evaluation of information) เป็นการประเมินว่าข่าวสารท่ีไดม้านั้น

ถูกตอ้งเพียงใด เหมาะสมเพียงพอตรงกบัเวลาและสามารถนาํไปวิเคราะห์ไดห้รือไม่ 

 4. การกาํหนดทางเลือก (Listing of alternatives) เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัมากของการตดัสินใจ 

คือ การกาํหนดทางเลือกมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เพื่อเป็นการครอบคลุมวิถีทางจะแกปั้ญหาไดใ้น

หลายๆวิธี 

 5. การเลือกทางเลือก (Select of alternatives) เม่ือกาํหนดปัญหาต่างๆออกมาแลว้และลาํดบั

ความสําคญัและความเหมาะสมในการแกปั้ญหาแลว้ ขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกทางเลือกท่ีจะ

ปฏิบติัต่อไปและขั้นน้ีเอง ท่ียอมรับว่าเป็นการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง ความจริงแลว้ขั้นน้ีเป็นเพียงอีก

ขั้นหน่ึงท่ีอยูใ่นขั้นตอนการตดัสินใจ ซ่ึงไม่สามารถกล่าวไดว้่าสมบูรณ์ตามความตั้งใจ เพราะเหตุวา่

จาํเป็นตอ้งมีขั้นตอนหน่ึงซ่ึงจะตอ้งสร้างความสมบูรณ์ใหก้บัการตดัสินใจตามขั้นตอนเหล่าน้ีได ้

 6. การปฏิบติัตามการตดัสินใจ (Implement of decision) เม่ือทางเลือกไดถู้กเลือกข้ึนมาแลว้ 

การปฏิบติัตามทางเลือกจึงถือวา่ ครบกระบวนการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง 

ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 41) ไดใ้ห้แนวคิดว่า การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุน้

ใหก้ระทาํหรือดาํเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงเป้าหมายท่ีวางไว ้แต่อีกความหมายหน่ึง แรงจูงใจ (Motive) คือ 

ความตอ้งการท่ีไดรั้บจากการกระตุน้ของบุคคลหน่ึงท่ีตอ้งมีการแสวงหาความพอใจดว้ยพฤติกรรม

ท่ีมีเป้าหมาย ซ่ึงแรงจูงใจปกติก็คือ แรงกระตุน้ (Drive) แรงกระตุน้ คือ ตวัท่ีทาํให้เกิดการกระตุน้

อย่างแรงเพื่อจะไดเ้กิดการตอบสนองท่ีพอใจ นักการตลาดอาจจะจดัแรงจูงใจเพื่อ กระตุน้ความ

ตอ้งการอาจจะเป็นดา้นเหตุผล (Rational arouse) หรือ ดา้นอารมณ์ (Emotional arouse)  

 สุชา จนัทร์เอม (อา้งถึงใน มนสั ชูราศี, 2550) ไดใ้หแ้นวคิดวา่ แรงจูงใจโดยทัว่ไป คือ  

 1. สภาวะท่ีอินทรียถู์กกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อบรรลุจุดหมาย

ปลายทาง (Goal) ท่ีตั้งไว ้
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 2. พฤติกรรมท่ีถูกกระตุน้โดยแรงขบั (Drive) ของแต่ละบุคคล มีแนวมุ่งไปสู่จุดหมาย

ปลายทางอยา่งหน่ึง 

 3. พฤติกรรมสนองความตอ้งการขงมนุษยแ์ละเป็นพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่จุดหมายปลายทาง 

ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจ มีดังนี ้

ทฤษฎแีรงจูงใจของ Maslows 

 Maslows (1970) เสนอทฤษฎีแรงจูงใจ มีพื้นฐานความคิดไว ้2 ประการ คือ มนุษยเ์ป็นสัตว์

ท่ีมีความตอ้งการเกิดข้ึนเสมอ และ ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นสากล คือ คลา้ยกนัไปทุก

วฒันธรรม โดยมีขอ้สมมติฐานพื้นฐานเป็นลาํดบัขั้น ดงัน้ี 1. บุคคลมีความตอ้งการหลายประการ 

และเป็นความตอ้งการท่ีไม่มีส้ินสุด 2. ความตอ้งการจะมีความสาํคญัแตกต่างกนั ดงันั้นจึงสามารถ

จดัลาํดบัความตอ้งการได ้จากความสาํคญัมากไปหานอ้ย หรือจากระดบัตํ่าไปยงัระดบัสูง 3. บุคคล

จะแสวงหาความตอ้งการท่ีสําคญัท่ีสุด หรือความสําคญัมากกว่าก่อน 4. เม่ือบุคคลไดส่ิ้งท่ีบาํบดั

ความตอ้งการของตนแลว้ความจาํเป็นในส่ิงนั้นจะหมดไป 5. บุคคลเร่ิมสนใจในความตอ้งการท่ี

สําคญัรองลงมาอย่างอ่ืนต่อไป ตามทฤษฎีของ Maslows ความตอ้งการจะจดัลาํดับความสําคญั 

สามารถแบ่งได ้5 ระดบั จากตํ่าไปสูง ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physical needs) เป็นความตอ้งการดา้นพื้นฐานเพื่อความอยู่

รอด เช่น อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค ความตอ้งการพกัผอ่นและความตอ้งการทางเพศ  

 2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า

ความตอ้งการเพื่อความอยู่รอด หลงัจากท่ีมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองในขั้นแรกแลว้จะเพิ่มความ

ตอ้งการระดบัท่ีสูงข้ึน คือ ความตอ้งการความปลอดภยั ซ่ึงประกอบดว้ย ความมัน่คงในหนา้ท่ีการ

งาน ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองอนัตรายท่ีจะมีต่อร่างกาย เช่น อุบติัเหตุ อาชญากรรม 

เป็นตน้  

 3. ความตอ้งการการยอมรับและความรัก (Belongingness and love needs) เป็นความตอ้งการ

การยอมรับจากสมาชิกในกลุ่มและเป็นบุคคลท่ีสําคญัสําหรับกลุ่ม รวมทั้งความรักจากสมาชิกใน

กลุ่มดว้ย 
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 4. ความต้องการความนับถือ (ความยกย่อง) และสถานะทางสังคม (Esteem and status 

needs) เป็นความพยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคลอ่ืนรวมทั้งความตอ้งการความมี

อาํนาจ ความสาํเร็จ ความรู้ ความสามารถ ความร่ํารวย ความมีช่ือเสียง และความมีเกียรติ 

 5. ความตอ้งการประสบความสําเร็จในชีวิตสูงสุด (Self-actualization needs) เป็นความ

ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล 

ทฤษฎ ีERG (Alderfer’s Existence Relatedness Growth Theory) 

 Alderfer ไดพ้ฒันาทฤษฎี ERG โดยยึดถือพื้นฐานความรู้จากทฤษฎีของ Maslows โดยตรง 

แต่มีการสร้างรูปแบบท่ีเป็นจุดเด่นท่ีต่างไปจากทฤษฎีของ Maslows คือ Alderfer เห็นว่าความ

ตอ้งการของมนุษยท์ั้ง 3 ประการ คือ 

 1. ความตอ้งการในการดาํรงชีพ (Existence needs: E) 

 2. ความตอ้งการทางดา้นความสมัพนัธ์ (Relatedness needs: R) 

 3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตกา้วหนา้ (Growth needs: G) 

 ตามทฤษฎีความตอ้งการของ Maslows นั้น ความตอ้งการจะไดรั้บการตอบสนองเป็นขั้นๆ

และกา้วหนา้ข้ึนไปเร่ือยๆ กล่าวคือ เม่ือใดท่ีความตอ้งการระดบัตํ่าไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความ

ตอ้งการท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนจะมีผลในการจูงใจ ซ่ึงทฤษฎีของ Alderfer ก็มีสภาพเหมือนกนัแต่จะ

มีการเคล่ือนตวัถอยหลงัถา้หากมีความตอ้งการในระดบัท่ีอยู่ต ํ่ากว่า และจากความจริงขอ้น้ีทาํให้

ผูบ้ริหารสามารถทราบถึงสถานการณ์ต่างๆท่ีซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อความตอ้งการกา้วหนา้หรือการท่ีอยู่

ต ํ่าลงไปจะมีความสาํคญัในการจูงใจทนัที ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และมี

ความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มทางสังคมมีความตอ้งการเพื่อน เช่น การเขา้เป็น

สมาชิกขององคก์ารหรือสมาคมต่างๆ 

 4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสงัคม (Esteem if status needs) เป็นความตอ้งการมี

เกียรติยศ มีฐานะดีสงัคม ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากบุคคลทัว่ไป 

 5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จดงัท่ีคาดหวงัไว ้(Self actualization of self realization 

needs) ความตอ้งการน้ีนบัเป็นความตอ้งการข้ึนสูงสุดของมนุษย ์เป็นความตอ้งการท่ีบรรลุผลสาํเร็จ

ในส่ิงท่ีใฝ่ฝันไว ้ 
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ทฤษฎแีรงจูงใจของแมคเคลิล์แลนด์ 

  อาํนวย แสงสวา่ง (อา้งถึงใน ดารัตน์ อ่วมดว้ง, 2552: 95) ไดแ้บ่งแรงจูงใจตามความตอ้งการ

ขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการอาํนาจ (The need of power) บุคคลมีความตอ้งการมีอาํนาจอยา่งมาก อาศยั

การใชอ้าํนาจสร้างอิทธิพลและควบคุมในการทาํงาน กล่าวโดยทัว่ไป แต่ละบุคคลแสวงหาความ

เป็นผูน้าํ มีพลงัเขม้แขง็ 

 2. ความตอ้งการความผูกพนั (The need of affiliation) บุคคลมีความตอ้งการมีความผกูพนั

อยา่งมาก ตามปกติความผกูพนัเกิดจากความรักทาํใหบุ้คคลมีความสุขและมีความตั้งใจหลีกเล่ียงการ

ไม่ยอมรับของกลุ่มสังคมท่ีทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวด แต่ละบุคคลชอบท่ีจะรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีทาง

สงัคม เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกยนิดี มีความคุน้เคยกนั เขา้ใจกนั 

 3. ความต้องการความสํา เ ร็จ  (The need for achievement)  บุคคลมีความต้องการมี

ความสาํเร็จ มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะไดรั้บความสาํเร็จ มีความหวาดกลวัอยา่งรุนแรงต่อ

การประสบความลม้เหลว ตอ้งการการทา้ทายในการทาํงาน ชอบการทาํงานท่ีมีการเส่ียงภยั ใช้

แนวทางการทาํงานท่ีเคยใชไ้ดผ้ลสาํเร็จมาแลว้ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire)   โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขอคาํปรึกษาผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีสร้างไวเ้พื่อพิจารณาให้เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัขอบเขตท่ีกาํหนดไว ้

 2. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บันกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลยักรุงเทพ จาํนวน 

30 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยัโดยวิธีการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability Test) ดว้ย

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และจากผลการทดสอบค่า

ความเช่ือมัน่พบวา่ (1) ดา้นสาขาท่ีเรียนมีค่าเท่ากบั 0.80 (2) ดา้นบุคลิกภาพและสติปัญญามีค่าเท่ากบั 

0.85 และ (3) ดา้นสถานศึกษามีค่าเท่ากบั 0.82 ซ่ึงทั้ง 3 ดา้นมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าเคร่ืองมืออยู่

ในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 300 ราย กลุ่มตวัอย่าง มีจาํนวนเพศชายมากกว่า

เพศหญิง โดยเพศชายมีจาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และเพศหญิงมีจาํนวน 141 คน คิดเป็น

ร้อยละ 47.00 ตามลาํดบั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 300 ราย ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยู่

ชั้นปีท่ี 2 มากท่ีสุด จาํนวน 110 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 75 ราย

คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือชั้นปีท่ี 4 หรือมากกว่า จาํนวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.30 และ

ลาํดบัสุดทา้ยคือชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.00 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 300 ราย ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาท่ีศึกษาในหมวด

คณะวิทยาศาสตร์-สุขภาพมากท่ีสุด มีจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 อนัดบัสองคือหมวด

วิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี มีจ ํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 อันดับสามคือหมวด

มนุษยศาสตร์-สังคมสาสตร์ มีจาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 อนัดบัท่ีส่ีคือหมวดศิลปะ-การ

ออกแบบ มีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 และอนัดบัสุดทา้ยคือหมวดเศรษฐกิจ-ธุรกิจ โดยคิด

เป็นร้อยละ 15.00 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีของนกัศึกษา เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถแจกแจงขอ้มูลไดด้งัน้ี นกัศึกษามีความสนใจในสาขาท่ีเลือก

เรียน ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.38  รองลงมาคือ นักศึกษาตอ้งการประกอบอาชีพท่ีอาศยัทกัษะและเทคนิค

ต่างๆเฉพาะตวัตามท่ีไดเ้รียนมา ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.35 และนกัศึกษามีความตั้งใจท่ีจะเลือกเรียนสาขาน้ี

มานานแลว้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.21 ตามลาํดบั ส่วนหัวขอ้นักศึกษามีความถนัดในสาขาท่ีเลือกเรียน มี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อยูท่ี่ 4.16 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีของนกัศึกษา เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยู่
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ในระดบัมาก ซ่ึงสามารถแจกแจงขอ้มูลไดด้งัน้ี นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ในสาขาท่ีเลือกเรียนไดเ้ป็น

อย่างดี ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.17 รองลงมาคือ สาขาท่ีเลือกเรียนเหมาะสมกบับุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัยของ

นกัศึกษา ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.12 และสาขาท่ีเลือกเรียนเหมาะสมกบัสติปัญญา ความรู้ ความสามารถของ

นกัศึกษา ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.06 ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเลือกเรียนในสถานศึกษาท่ีมีอุปกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั, 

นักศึกษาเลือกเรียนในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป, นักศึกษาเลือกเรียนใน

สถานศึกษาท่ีมีการจดัระบบการเรียนการสอนท่ีดี และนกัศึกษาเลือกเรียนในสถานศึกษาท่ีมีอาจารย์

ท่ีมีคุณวุฒิสูง มีช่ือเสียงและสอนดี มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40, 

4.34 และ 4.32 ตามลาํดบั ส่วนนกัศึกษาเลือกเรียนในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีเหมาะสมแก่

การเรียนรู้, นกัศึกษาเลือกเรียนในสถานศึกษาท่ีมีนกัศึกษารุ่นพี่ท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้มีงานทาํมาก 

และนกัศึกษาเลือกเรียนในสถานศึกษาท่ีอยูใ่กลบ้า้นสะดวกในการเดินทาง มีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดบั มาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 4.16, 4.11 และ 3.44 ตามลาํดบั 

สรุปผล 

 จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปเป็นสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี คณะท่ีกาํลงัศึกษา มีผลต่อปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นสาขาเรียน ท่ีระดบั 

0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี คณะท่ีกาํลงัศึกษา มีผลต่อปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต ด้านบุคลิกภาพและ

สติปัญญา ท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี คณะท่ีกาํลงัศึกษา มีผลต่อปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นสถานศึกษา ท่ีระดบั 

0.05 
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ปัจจัยตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
ของบุคลากรกลุ่มธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Thailand Quality Award Criteria Factors Affecting the Performance Satisfaction 
by Employees of Food and Beverage Business in Bangkok Metropolis 

ดร. พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกลู
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ

แห่งชาติของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร 
และ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนบุคลากรทั้งส้ิน 2,200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
 มีจ  านวนทั้งส้ิน 327 องคก์ร 

เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มีคุณภาพรายขอ้ ไดแ้ก่ ความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา ค่าอ านาจจ าแนก และคุณภาพทั้งฉบบั คือ ค่าความเช่ือมัน่ไดคุ้ณภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
1. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละปัจจยั พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากทั้งหมด กล่าวคือ บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความส าคญัสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นการน าองคก์ร รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด 
ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการ ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 
และปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ตามล าดบั 
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2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก

ทั้งหมด กล่าวคือ บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญั

สูงสุดคือ ดา้นความส าเร็จของงาน รองลงมาคือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความกา้วหนา้ ตามล าดบั 

3. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมไดร้้อยละ 94.00 พบว่าปัจจยัดา้นการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ มีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร ปัจจยัดา้นการน า

องคก์ร ปัจจยัดา้นวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการ และปัจจยั

ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด ตามล าดบั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของ

คะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

ẐY = 0.422ZX2+ 0.183ZX5+ 0.178ZX1+0.135ZX4 + 0.097ZX6 + 0.070ZX3 

 

ค าส าคัญ: ปัจจยั, ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ, ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน, ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน, กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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ABSTRACT 

 

 In this research on “The Thailand Quality Award Criteria Factors affecting the Performance 

Satisfaction by Employees of Food and Beverage Business in Bangkok Metropolis”, the researcher 

has three objectives as follows:  To study (1) the level of Thailand Quality Award Criteria Factors 

(2) the level of Performance Satisfaction (3) to investigate The Thailand Quality Award Criteria 

Factors affecting the Performance Satisfaction by Employees of Food and Beverage Business in 

Bangkok Metropolis 

 The research population consisted of 2,200 employees of Food and Beverage Business in 

Bangkok Metropolis 

 The sample population consisted of 327 employees, were selected by stratified random 

sampling 

 The research instrument was a five-rating scale questionnaire with item quality evaluated 

by reference to content validity, discriminatory power, and quality of the whole questionnaire as to 

reliability.  The quality was found to be in accordance with the set criteria.   

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 

percentage, arithmetic mean and standard deviation.  Multiple regression analysis was also 

conducted using a computer program.  

 Findings are as follows:  

 1. The Thailand Quality Award Criteria Factors by Employees of Food and Beverage 

Business in Bangkok Metropolis. In an overall picture was at a high level. The factors that 

Employees paid attention to in descending order were leadership; customers and market focus; 

strategic planning; process management; workforce focus; and measurement, analysis and 

knowledge management.  

 2. The Performance Satisfaction by Employees of Food and Beverage Business in Bangkok 

Metropolis. In an overall picture was at a high level. The Performance Satisfaction that the 
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Employees paid attention to in descending order were success of the work; the work responsibility; 

acceptability; the work responsibility; and progress of work. 

 3. The Thailand Quality Award Criteria factors by employees of rood and beverage 

business in bangkok metropolis could predict in overall at 94.0 percent. The factors that employees 

paid attention to in descending order were strategic planning; workforce focus; leadership; 

measurement, analysis and knowledge management; process management; and customers and 

market focus affecting the Performance Satisfaction. 

The standard score functional equation is as follows: 

     ẐY = 0.422ZX2+ 0.183ZX5+ 0.178ZX1+0.135ZX4 + 0.097ZX6 + 0.070ZX3 

  

Keywords: factors, the thailand quality award criteria factors, the performance satisfaction, factors 

affecting the performance satisfaction, food and beverage business 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ภายใตก้ระแสขอ้ผูกพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยจะตอ้งเตรียม

ความพร้อมเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม ไม่เวน้ในทุก

องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน (วนัชยั มีชาติ, 2550, หน้า 10) และการจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของ SMEs ไทย (วิมลกานต ์โกสุมาส, 

2557, หน้า 17) ซ่ึงความทา้ทายขององคก์รในยุคน้ี คือการท่ีองคก์รตอ้งสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สภาพแวดลอ้มและปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารใหท้นักบัสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจแบบ

โลกาภิวตัน์ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งภยัคุกคามและสามารถสร้างโอกาสใหแ้ก่องคก์ร (Kotter, 1996, pp. 17-

18) 

ปัจจุบนัเคร่ืองมือท่ีส าคญัต่อการด าเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและผลลพัธ์ของ

องคก์รมีอยูม่ากมาย ซ่ึงเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award --TQA) ก็เป็นหน่ึง

ในเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง เร่ิมตน้ตั้งแต่มีการลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ

ระหว่างสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ เม่ือ
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วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2539 เพื่อศึกษาแนวทาง การจดัตั้งรางวลัคุณภาพแห่งชาติข้ึนในประเทศไทย 

และส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวลัคุณภาพ

แห่งชาติไวใ้นแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 โดยมีสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการ

ประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และ

ผลกัดนัให้องคก์รต่าง ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ น าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติไปพฒันา

ขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการ (ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2553, หนา้ 4, 10) 

การด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ลว้นมีความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงส่วนท่ีเป็นปัญหาซ่ึงเกิดกบัการด าเนินงานใหห้มดไป มุ่งเนน้ท่ีจะ

ท าการพฒันาใหห้น่วยงานมีความกา้วหนา้ในทุก ๆ ดา้น และพยายามเพิ่มผลผลิตให้ดีข้ึนแก่กิจการ 

ผลการปฏิบติังานจึงถือเป็นหวัใจส าคญัของทุกหน่วยงาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานกเ็ป็น

ประเด็นส าคญัท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาให้องคก์รกา้วไปขา้งหนา้ เพราะผลการปฏิบติังานมีส่วน

เก่ียวข้องโดยตรงกับเป้าหมายการท างานในองค์กรนั้ น ๆ (Luthans, 1992, pp. 9-13; March & 

Simon, 1958, p. 31) และจากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจัยยึดกรอบแนวคิดด้านเกณฑ์รางวลั

คุณภาพแห่งชาติ 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การน าองคก์ร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเนน้ลูกคา้

และตลาด (4) การวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (5) การมุ่งเนน้บุคลากร และ (6) การจดัการ

กระบวนการ และความพึงพอใจในการปฏิบติังานยึดกรอบแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg 

(1968, p. 60) คือดา้นปัจจยัจูงใจ 5 ดา้น อนัไดแ้ก่ (1) ดา้นความส าเร็จของงาน (2) ดา้นการไดรั้บการ

ยอมรับนับถือ (3) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (4) ดา้นความรับผิดชอบ และ (5) ดา้นความกา้วหน้า 

เน่ืองจากปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเป็นมูลเหตุซ่ึงท าใหเ้กิดความพึงพอใจสอดคลอ้งและครอบคลุมการ

ปฏิบติังานท่ีเป็นจริง  

จากสาเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจและเห็นความส าคญัในการศึกษาปัจจยัตามเกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีจะน าไปเป็น

แนวทางในการใชข้อ้มูลในการบริหาร พฒันาและปรับปรุงแกไ้ขและจดัการองคก์รให้เหมาะสม 

และเป็นค าถามงานวิจยั (research questions) ว่า (1) ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ระดบั
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ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นอยา่งไร (2) มีปัจจยั

ตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ใดบา้งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในปัจจุบนั  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เป็นบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีเป็นสมาชิกสามญันิติบุคคลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงปริมณฑลประกอบดว้ยจงัหวดัสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันครปฐม จ านวนพนกังานทั้งส้ิน 

2,200 คน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555) 

 การสุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้น (stratified random sampling) ตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอย่างเพื่อ

การวิจยั จ  านวน 327 คน 
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สรุปกรอบแนวคดิการวจัิย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

1. ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลใหก้บักลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และองคก์รธุรกิจอ่ืน ๆ 

ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาองคก์ร  

2. สามารถใช้เป็นขอ้มูลแก่บุคคลหรือองค์กรอ่ืน ๆ ทัว่ไปท่ีมีความสนใจเร่ืองปัจจยัตาม

เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน น าไปศึกษาต่อยอดเพื่อ

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ต่อไป 

  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 

5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความส าเร็จของงาน 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความกา้วหนา้ 

 

 

ตวัแปรตาม 

 

 1. การน าองคก์ร 

 2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

 3. การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด 

 4. การวดั วเิคราะห์ และการจดัการความรู้ 

 5. การมุ่งเนน้บุคลากร 

 6. การจดัการกระบวนการ 

 

ตวัแปรอิสระ 
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วธีิการด าเนินวจิัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เป็นบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีเป็นสมาชิกสามญันิติบุคคลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงปริมณฑลประกอบดว้ยจงัหวดัสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดันครปฐม จ านวนพนกังานทั้งส้ิน 

2,200 คน  

 การสุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้น (stratified random sampling) ตามตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอย่างเพื่อ

การวิจยั จ  านวน 327 คน 

 เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั มีคุณภาพรายขอ้ ไดแ้ก่ ความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหา ค่าอ านาจจ าแนก และคุณภาพทั้งฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

  

ผลการวจิัย 

 สรุปผลการศึกษาขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบกลบัมาและไดต้รวจสอบความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้จ านวน 327 ชุด น ามาลงรหัสขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล

ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งแยกการค านวณและวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของบุคลากร

กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 

พบวา่  

 1. โดยภาพรวมของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความส าคญัในปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละ

ปัจจัย พบว่าอยู่ในระดับมากทั้ งหมด กล่าวคือ บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขต

กรุงเทพมหานครให้ความส าคญัสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นการน าองคก์ร (X = 4.20) รองลงมาคือ ปัจจยั
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ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด (X = 4.13) ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ (X = 3.91) ปัจจยัดา้น

การจดัการกระบวนการ (X = 3.91) ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร (X = 3.81) และปัจจยัดา้นการวดั 

วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (X = 3.73) ตามล าดบั 

  2. ปัจจัยตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

     2.1 ปัจจยัดา้นการน าองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.20) และเม่ือ

พิจารณาดา้นการน าองคก์ร เป็นรายขอ้ พบว่า มีปัจจยัดา้นการน าองคก์ร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2 ขอ้ 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารในองคก์รปฏิบติัตนเป็นตน้แบบท่ีดี โดยประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม (X = 4.66) 

และผูบ้ริหารในองคก์รมีความมุ่งมัน่อดทนท่ีจะด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย (X = 4.51) อยูใ่นระดบั

มาก 8 ข้อโดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารในองค์กรส่งเสริมให้พนักงานท างานอย่างมี

จริยธรรม (X = 4.44) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารในองคก์รมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้น

ผูส่้งมอบ/ชุมชนรอบขา้งองคก์ร/สงัคม (X = 3.72) 

      2.2 ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.91) 

และเม่ือพิจารณาดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ เป็นรายขอ้ พบว่า มีปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

12 ขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ องคก์รมุ่งเนน้คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ (
X = 4.49) องค์กรมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ( X = 4.28) องค์กรมุ่งเน้นการ

พฒันาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพื่อความยัง่ยืนขององค์กรในอนาคต ( X = 4.15) และขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ องคก์รมีการน าแผนธุรกิจไปปฏิบติังาน และมีการปฏิบติัไดอ้ยา่งครอบคลุม (X

= 3.60) 

      2.3 ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.13) และ

เม่ือพิจารณาดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด เป็นรายขอ้ พบว่า มีปัจจยัดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้และ

ตลาด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ ไดแ้ก่ องคก์รด าเนินธุรกิจดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ผูบ้ริโภค/ผูใ้ช้บริการ ( X = 4.60) อยู่ในระดับมาก 9 ขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องค์กรให้

ความส าคญัต่อการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ (X = 4.40) องคก์รมีการสร้างภาพลกัษณ์และตรา

สินคา้ของตนเอง (X = 4.24) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ พนกังานทุกคนในองคก์รมีความเขา้ใจ

ลูกคา้และตลาดเป้าหมายเป็นอยา่งดี (X = 3.79) 
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       2.4  ปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ( X = 3.73) และเม่ือพิจารณาดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นรายขอ้ พบว่ามี

ปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 10 ขอ้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ องคก์รมีการน าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ีปลอดภยัเช่ือถือได ้และใชง้านง่ายมาใชง้าน (

X = 3.82) องคก์รมีระบบจดัเกบ็ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ (X = 3.79) องคก์รมีระบบในการ

บริหารขอ้มูลใหท้นัสมยั พร้อมใชง้าน และส่ือสารขอ้มูลท่ีส าคญัในการท างานใหก้บัพนกังาน (X = 

3.78)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ องคก์รมีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนิน

ธุรกิจ (X = 3.65) 

      2.5 ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81) 

และเม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร เป็นรายขอ้ พบว่า มีปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 

อยู่ในระดบัมาก 12 ขอ้ โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ องค์กรสนับสนุนการท างานเป็นทีม ( X = 4.30)  

องคก์รเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นได ้(X = 4.09)  องคก์รมีการพิจารณาผลตอบแทน

และจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมให้แก่พนกังาน (X = 3.98)  อยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ องคก์รมีการจดัท าแผนความกา้วหนา้ในอาชีพการท างานใหแ้ก่พนกังาน (X = 3.35)  และ

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ องคก์รมีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหาร (X = 3.21)   

      2.6 ปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.91) 

และเม่ือพิจารณาดา้นการจดัการกระบวนการ เป็นรายขอ้ พบว่า มีปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการ 

10 ขอ้ อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดย 3 อนัดับแรก ได้แก่ องค์กรมีระบบการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ ( X = 4.18) องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการอย่าง

ต่อเน่ือง (X = 4.13) องคก์รมีขั้นตอนการปฏิบติังานในกระบวนการผลิตและบริการหลกัท่ีชดัเจน (

X = 4.05) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ องค์กรมีการเตรียมการป้องกัน เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ

สังคม/ชุมชนรอบขา้งองคก์ร อนัเน่ืองมาจากกระบวนการผลิตและบริการ (X = 3.63) 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่ม

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ 

 1. โดยภาพรวมของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบั

ความพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก



136 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

ทั้งหมด กล่าวคือ บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญั

สูงสุดคือ ดา้นความส าเร็จของงาน (X = 4.11) รองลงมาคือ ดา้นความรับผดิชอบ (X = 4.06) ดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ( X = 4.03) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ( X = 4.03) และดา้นความกา้วหนา้ (X

= 3.83) ตามล าดบั 

  2.  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น พบวา่ 

     2.1 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จของงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (
X = 4.11) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จของ

งานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ขอ้ ไดแ้ก่ สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัไดส้ าเร็จ (X = 

4.54) อยู่ในระดบัมาก 4 ขอ้โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปฏิบติังานดว้ยความรู้ความสามารถจน

ไดรั้บผลส าเร็จเป็นอยา่งดี (X = 4.45) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ สามารถประสานงานกบับุคคล

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดดี้ (X = 3.80) 

     2.2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  (X = 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นการไดรั้บ

การยอมรับนับถืออยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ งานท่ีปฏิบติัได้รับการ

ยอมรับจากบุคคลภายนอก  ( X = 4.25) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ไดรั้บความน่าเช่ือถือในดา้น

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน (X = 3.80) 

     2.3 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (
X = 4.03) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสม

กบัความสามารถ ( X = 4.42) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ สามารถปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองจน

ส าเร็จ โดยไม่เบ่ือหน่าย (X = 3.85) 

     2.4 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X = 

4.06) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผดิชอบอยูใ่น

ระดบัมากทั้งหมด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เอาใจใส่กบังานท่ีรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี (X = 4.36) 

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ รู้สึกผกูพนักบังานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั (X = 3.86) 
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     2.5 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (
X = 3.83) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ใน

งานอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานข้ึนอยูก่บั

ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน ( X = 4.36) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ มีโอกาสฝึกอบรม

ความรู้ในการปฏิบติังานใหท้นัเหตุการณ์อยูเ่สมอ (X = 3.60) 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ

ขั้นตอน (stepwise method) เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ 

1. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมปัจจยัท่ีมีอ านาจ

พยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ล าดบัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการมุ่งเน้น

บุคลากร ปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และปัจจยัดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้และ

ตลาด ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .940 หมายถึง ปัจจยัตามเกณฑ์

รางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไดร้้อยละ 94.00 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร ปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และ

ปัจจยัด้านการมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด ตามล าดับ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิตท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

2. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความส าเร็จของงาน ปัจจยัท่ีมี

อ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ล าดบัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการน า

องคก์ร ปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด 

ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.748 หมายถึง ปัจจยัตามเกณฑ์รางวลั

คุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความส าเร็จของงาน ไดร้้อยละ 74.80 แสดงว่า ปัจจยัดา้นการ

วางแผนเชิงกลยทุธ์ ปัจจยัดา้นการน าองคก์รปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และ
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ปัจจยัด้านการมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด ตามล าดับ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความส าเร็จของงาน ตามล าดบั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

3. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ 

ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ล าดบัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้น

การน าองคก์รปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 

และปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 

0.751 หมายถึง ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ ไดร้้อยละ 75.10 แสดงว่า ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจยัดา้นการน าองคก์รปัจจยัดา้น

การจดัการกระบวนการปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ และปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้

ลูกคา้และตลาด ตามล าดบั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิตท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

4. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ปัจจยัท่ีมี

อ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ล าดับรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการ

มุ่งเน้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด ปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการ

ความรู้ ตามล าดบั และโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.752 หมายถึง ปัจจยัตาม

เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ไดร้้อยละ  75.20 แสดงว่า 

ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปัจจยัดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้และ

ตลาด ปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ตามล าดบั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติั ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
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5. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความรับผิดชอบ ปัจจยัท่ีมี

อ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ล าดับรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการ

มุ่งเนน้บุคลากรปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด  ปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการ และปัจจยั

ดา้นการน าองคก์รโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .826 หมายถึง ปัจจยัตามเกณฑ์

รางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความรับผดิชอบ ไดร้้อยละ 82.60 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการ

วางแผนเชิงกลยทุธ์ ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด  ปัจจยัดา้น

การจดัการกระบวนการ และปัจจยัดา้นการน าองค์กร ตามล าดบั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความรับผดิชอบ 

ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

6. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัท่ีมีอ านาจ

พยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ล าดบัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการมุ่งเน้น

บุคลากรปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ปัจจยัดา้นการน าองคก์ร และปัจจยัดา้น

การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด ตามล าดบั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .796 หมายถึง 

ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่ม

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความกา้วหน้า ไดร้้อยละ 79.60 แสดงว่า 

ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ล าดบัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรปัจจยัดา้นการวดั 

วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ปัจจยัดา้นการน าองคก์ร และปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด 

ตามล าดบั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความกา้วหนา้ ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจัยตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละปัจจยั พบว่าอยูใ่น

ระดบัมากทั้งหมด กล่าวคือ บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครให้

ความส าคญัสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นการน าองคก์ร รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด 

ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการ ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 

และปัจจยัดา้นการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ตามล าดบั 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก

ทั้งหมด กล่าวคือ บุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคญั

สูงสุดคือ ดา้นความส าเร็จของงาน รองลงมาคือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความกา้วหนา้ ตามล าดบั 

3. ปัจจยัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมไดร้้อยละ 94.00 พบว่าปัจจยัดา้นการวางแผน

เชิงกลยุทธ์ มีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร ปัจจยัดา้นการน า

องคก์ร ปัจจยัดา้นวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการ และปัจจยั

ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด ตามล าดบั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของ

คะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 

ẐY = 0.422ZX2+ 0.183ZX5+ 0.178ZX1+0.135ZX4 + 0.097ZX6 + 0.070ZX3 

 

ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจัยตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร น ามาอภิปรายผลการ
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วิจยัตามขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ

ขั้นตอน (stepwise method) โดยเรียงล าดบัตามค่าน ้าหนกัของปัจจยั ดงัน้ี 

1.  ปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด เป็นอนัดบัแรก 

     เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีส าคญั

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ “องค์กรมุ่งเน้นคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ” ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการวางแผน

เชิงกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัในการช่วยให้องคก์รประสบความส าเร็จ มีการวางแผนระยะ

สั้ น-ระยะยาวการมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีดี ย่อมท าให้องค์กรมีการด าเนินท่ีเป็นรูปธรรม มีความ

ชดัเจน ท าให้บุคลากรมีขั้นตอนท างานท่ีง่าย และชดัเจนข้ึน อนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในการผลิต

สินคา้ และ/หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 

     ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสันต ์สุทธาวาส (2554, หนา้ 129) เร่ือง “ความพึง

พอใจของบุคลากรส านักพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษาต่อเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ” ท่ีมี

ความพึงพอใจปัจจยัดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก 

2.  ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  

     เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร พบว่า ตวับ่งช้ีท่ี

ส าคญัมากท่ีสุด ได้แก่ “องค์กรสนับสนุนการท างานเป็นทีม” ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะลกัษณะของ

องคก์รธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยส่วนใหญ่เติบโตจากธุรกิจครอบครัว เร่ิมตน้จ านวนพนกังาน

ไม่ก่ีคน บางแห่งเจา้ของกิจการจะด าเนินกิจการดว้ยตนเอง และท างานร่วมกบัพนักงาน ให้การ

ช่วยเหลือและแบ่งงานกนัท า ดูแลพนกังานดว้ยใจ ท างานกนัเป็นทีม มีการร่วมมือร่วมใจกนัท างาน 

มีอิสระในการท างานและสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความสุขใน

การท างาน อนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร ช่วยท าให้การด าเนินงาน

องคก์รบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

     ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนก เชาวภาษี, มงคล วชิรอ าไพ และวาณี 

ชยัวฒันสิน (2555, หนา้ 89) ท่ีพบว่ามิติการบริหารทรัพยากรบุคคลมีผลความพึงพอใจต่อความพึง

พอใจในการท างานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ระดบัมาก 

โดยมีการพฒันาทกัษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน และมีอิสระใน

การตดัสินใจเพื่อความส า เร็จในงาน และการร่วมมือกนัท างานเป็นทีม 
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3. ปัจจยัดา้นการน าองคก์ร  

     เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการน าองคก์ร พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีส าคญั

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ “ผูบ้ริหารในองคก์รปฏิบติัตนเป็นตน้แบบท่ีดี โดยประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม” 

และ “ผูบ้ริหารในองคก์รมีความมุ่งมัน่อดทนท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย” ทั้งน้ี อาจเน่ืองจาก

การด าเนินงานเพื่อให้องคก์รธุรกิจประสบความส าเร็จและยัง่ยืน ตอ้งด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตย ์

ยติุธรรม ต่อลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก เจา้ของธุรกิจ/ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมัน่อดทน สร้างพลงั

กายและพลงัใจท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรค และด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งการด าเนินธุรกิจตอ้งมี

ความรู้ ความสามารถ ด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตย ์ยติุธรรม และมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการ

บริหารจดัการและขบัเคล่ือนองคก์รดว้ยความซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบสูง ส่งเสริมให้พนักงาน

ท างานอยา่งมีจริยธรรมรวมถึงสนบัสนุนและเก้ือกูลในการท างานกบัพนกังาน การให้การดูแลดว้ย

ใจโดยสมาชิกร่วมในการตดัสินใจ ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากร  

     ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ De Waal (2007, pp. 179-185) พบว่าภาวะ

ผูน้ า (leadership) ตอ้งสร้างเช่ือใจในความสัมพนัธ์กับพนักงานทุกระดับ ด าเนินชีวิตด้วยความ

ซ่ือสัตย์และเป็นตัวอย่างท่ีดี  มีความเด็ดเด่ียว ปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการสร้างการตัดสินใจท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท าหน้าท่ีเป็นผูฝึ้กและสนับสนุนพนักงาน  มีความยืดหยุ่นต่อตนเองและพนักงาน 

บริหารจดัการดว้ยประสิทธิภาพ มุ่งมัน่ และเขม้แขง็ อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนก เชาว

ภาษี, มงคล วชิรอ าไพ และวาณี ชยัวฒันสิน (2555, หนา้ 88) ท่ีพบวา่มิติการบริหารงานของผูบ้ริหาร

มีผลความพึงพอใจต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

นราธิวาสราชนครินทร์ระดบัมาก โดยผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์พนัธกิจ ยุทธศาสตร์นโยบาย แผนงาน 

และโครงสร้างสายบงัคบับญัชาชดัเจน ผูบ้ริหารระดบัหน่วยงานสามารถน า พาองคก์รไปสู่ความส า 

เร็จ ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจและเช่ือมัน่ในความสามารถ งานมีความทา้ทาย มีการเรียนรู้ไม่หยดุน่ิง 

เพื่อนร่วมงานรับรู้ขอบเขตความรับผิดชอบงาน อีกทั้งผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามใส่ใจใน

ทุกข์สุขของบุคลากร มีการกระจายภาระงานอย่างเหมาะสมในหน่วยงาน การพิจารณาความดี

ความชอบยึดหลกัความรู้ความสามารถและผลงาน และหน่วยงานยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมท า 

และร่วมรับผดิชอบ  
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4. ปัจจยัดา้นวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้  

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการน าองคก์ร พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีส าคญัมาก

ท่ีสุด ไดแ้ก่ “องคก์รมีการน าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ีปลอดภยัเช่ือถือได ้และใชง้านง่ายมาใช้

งาน” ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะการท่ีองคก์รมีการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบ  มีการ

น าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ีปลอดภยัเช่ือถือได ้และใชง้านง่ายมาใชง้านในองคก์ร จะท าให้

การท างานเกิดความรวดเร็ว มีคุณภาพ และปลอดภยั ท าให้บุคลากรมัน่ใจในการใชง้านท่ีปลอดภยั 

และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานข้ึน 

     ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสันต ์สุทธาวาส (2554, หน้า 129) เร่ือง 

“ความพึงพอใจของบุคลากรส านักพฒันานวตักรรมการจัดการศึกษาต่อเกณฑ์รางวลัคุณภาพ

แห่งชาติ” ท่ีพบว่า เกณฑท่ี์ก าหนดใหอ้งคก์รมีวิธีการท่ีท าให้มัน่ใจไดว้่าฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ มี

ความน่าเช่ือถือได ้ปลอดภยั และง่ายต่อการใชง้าน มีความพึงพอใจปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรอยู่

ในระดบัมาก 

5. ปัจจยัดา้นการจดัการกระบวนการ  

    เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการน าองคก์ร พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีส าคญั

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ “องคก์รมีระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการ” ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ

การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้นั้น องคก์รตอ้งให้ความส าคญัในการผลิตสินคา้และบริการท่ีมี

คุณภาพ บุคลากรจึงมีส่วนส าคัญในการผลิตสินค้าและบริการ มีการจัดท าเอกสารคู่มือการ

ปฏิบติังานท่ีอ านวยต่อการปฏิบติังาน โดย ในทุก ๆ กระบวนการผลิตตอ้งมีการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีถูกตอ้ง เป็นระบบ และมีมาตรฐาน เม่ือสามารถส่งมอบถึงลูกคา้และเกิด

ความพึงพอใจ กย็อ่มส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเช่นกนั 

     ขอ้คน้พบดังกล่าว สอดคลอ้งกับงานวิจยัของเสน่ห์ ชูตระกูล (2551, หน้า 100) เร่ือง 

“การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน

อุตสาหกรรมแม่พิมพใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ท่ีพบวา่ การจดัการกระบวนการไดใ้ห้

ความส าคญั คือการจดัท าเอกสารคู่มือการปฏิบติังานท่ีอ านวยต่อกระบวนการปฏิบติั การฝึกอบรม

พนักงานให้มีความเขา้ใจในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์หรือหา

แนวทางป้องกนัสภาพปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการปฏิบติั การประเมินผลการปฏิบติังานแบบ
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มุ่งสัมฤทธ์ิผลท่ีมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การก าหนดตวัช้ีวดัผลด้านคุณภาพในทุก ๆ

ขั้นตอนของการปฏิบติั การปรับปรุงหรือการพฒันารูปแบบวิธีการปฏิบติังานใหม่ๆ การวิจยัและ/

หรือการพฒันาประยุกตเ์ทคโนโลยี และการน าผลการประเมินดา้นคุณภาพมาใชใ้นการวิเคราะห์

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการอยู่ในระดบัดี หมายถึง มีแนวคิดท่ีเป็นเชิงระบบ และมีการน าไป

ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

6. ปัจจยัดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัรายขอ้ของปัจจยัดา้นการน าองคก์ร พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีส าคญั

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ “องคก์รด าเนินธุรกิจดว้ยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค/ผูใ้ชบ้ริการ” 

ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะลูกค้ามีความส าคญัต่อการอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ โดยยึดหลักลูกคา้คือ

ศูนยก์ลาง มุ่งใส่ใจดูแลความตอ้งการของลูกคา้ ด าเนินธุรกิจดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

ซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และตอบสนองความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในส่ิงท่ี

ลูกคา้ตอ้งการและมากกว่าส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ บุคลากรจึงมีส่วนส าคญัในการช่วยให้องคก์รธุรกิจ

ด าเนินงานดว้ยความยติุธรรม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความส าเร็จและราบร่ืน และ

ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์รดว้ย 

     ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรีชา สุวรรณภูมิและคณะ (2548, หน้า 

115) ท่ีพบว่าปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิผลขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มท่ี 1 ประเทศไทย คือการใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงประกอบดว้ย การน าขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นไปปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการและการท างาน การ ก าหนดกลุ่มผูรั้บบริการให้ครอบคลุมกับพนัธกิจท่ี

ก าหนดไว ้การรับฟังและเรียนรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการและเผยแพร่ผลงานต่อประชาชน
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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 
บริษัทผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

FACTORS AFFECTING to SAFETY BEHAVIOR OF Staff 
IN automotive manufacturer 

ดร. กฤษฎา มูฮมัหมดั 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัดา้นความรู้ แรงจูงใจ และการจดัการ

ความปลอดภยัในการท างานของบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (2) เพื่อศึกษาระดบัของพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานของพนักงานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน
ความรู้ แรงจูงใจ และการจดัการความปลอดภยัในการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบริษทัท่ีเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต ์จ านวนทั้งส้ิน 258 บริษทั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวิจยัจ านวน 155 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีคุณภาพรายขอ้ ได้แก่ ความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ค่าอ านาจจ าแนก และคุณภาพทั้งฉบบั คือ ค่าความเช่ือมัน่ไดคุ้ณภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด  

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนต ์โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาปัจจยัแต่ละปัจจยั พบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้งหมด กล่าวคือ
พนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนตใ์ห้ความส าคญัสูงสุดคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการ
ท างาน (  = 3.68)  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการจัดการความปลอดภัยในการท างาน (  = 3.80)
ตามล าดบั
2. พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (  = 3.71)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ พนกังาน
บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตมี์พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานสูงสุด คือ ดา้น
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การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัความปลอดภยัในการท างาน ( X  = 3.80) รองลงมาคือ ดา้นการ
ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภยั ( X  = 3.67) และดา้นความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจของ
พนกังาน ( X  = 3.65) ตามล าดบั 
3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานบริษทัช้ินส่วนยานยนต์ 
สามารถพยากรณ์โดยภาพรวมไดร้้อยละ 82.40 พบวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน
มีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน 
 
ค าส าคญั: พฤติกรรมความปลอดภยั, ความปลอดภยัในการท างาน, บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
 

ABSTRACT 
 In this research on “Factors Affecting to Safety Behavior of Staff in Automotive 
Manufacturer”, the researcher investigates (1) the level of perception, motivation and safety 
management of staff in automotive manufacturer (2) the level of safety behaviors of staff in 
automotive manufacturer (3) effects of factors affecting the safety behaviors of staff in automotive 
manufacturer.  
 The research population consisted of 258 companies of automotive in The Federation of 
Thai Industries. 
 The Sample population consisted of 155 employees. 
 The research instrument was a five-rating scale questionaire with item quality evaluated by 
reference to content validity, discriminatory power and quality of the whole questionaire as to 
reliability. The quality was found to be accordance with the set criteria. 
 Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in 
terms of percentage, arithmetic mean and standard deviation. Multiple regression analysis was also 
conducted using a computer program. 
Findings are as follows:  
1. The Factors affecting the safety behaviors of staff in automotive manufacturer. In an overall 
picture was at a high level. The factors that employees paid attention to in descending order were 
perception ( X  = 3.68) and safety management ( X  = 3.80) 
2. The safety behaviors of employees in automotive manufacturer. In an overall pictures was at high 
level ( X  = 3.71). The safety behaviors that the employees paid attention to in descending order 
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were compliance with the rules and regulations ( X  = 3.80); use equipment properly ( X  = 3.67) 
and body and mind ( X  = 3.65) 
3. The Factors affecting the safety behaviors of staff in automotive manufacturer could predict in 
overall at 82.40 percent. The factors the employees paid attention to in descending order were 
percetion and safety management. 
 
Keywords: Safety Behavior, Safety in Workplace, Automotive Manufacturer 
 
บทน า 
 การพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษท่ีผา่นมา น ามาซ่ึงการเติบโต
ขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม โดยมีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี วิธีการท างาน กระบวนการผลิต 
และวตัถุดิบหลากหลายท่ีมีคุณสมบติัเป็นอนัตราย ส่งผลใหแ้รงงานมีแนวโนม้มากยิ่งข้ึนท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภยัต่อชีวิต รวมถึงความเส่ียงต่อการประสบอุบติัเหตุจากการ
ท างาน ซ่ึงท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเร้ือรัง ตลอดจนเกิดความสูญเสียเชิง
เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม งานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัชีวิตและความมัน่คงของแรงงานซ่ึงถือเป็นทรัพยากร
บุคคลท่ีส าคญัยิง่ในการพฒันาประเทศ ทั้งน้ี องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour 
Organization) ถือว่างานความปลอดภยัฯ เป็นหน่ึงในประเด็นหลกัของการคุม้ครองแรงงานของแต่
ละประเทศ โดยเป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน จ าเป็นท่ีภาครัฐตอ้งมีการบริหารจดัการให้
แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  (กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2558) 
 ส าหรับภาคเอกชน องคก์ารต่าง ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจตอ้งมีการจดัการดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในการจดัการความปลอดภยัของภาครัฐ เพื่อลดจ านวนอุบติัเหตุ
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตเ์ป็นจกัรกลหน่ึงท่ีส าคญัต่ออุตสาหกรรมผลิตรถยนตอ์ย่าง
มาก การท่ีภาครัฐไทยพยายามผลักดันและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมหลกัท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ ท าให้ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นไทยในฐานะ
จกัรกลส าคญั จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยี บุคลากร และประสิทธิผลในการจดัการธุรกิจ
ควบคู่กนัไปดว้ย หน่ึงในนั้นคือการท่ีธุรกิจมีการด าเนินการโดยมีความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงจะท าใหแ้รงงานเกิดศกัยภาพ สามารถผลิตงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโนม้ธุรกิจ
ท่ีมีความเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2558) ประมาณการว่า การผลิตรถยนต์
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ในประเทศปี 2558 น่าจะอยูท่ี่ประมาณ 1.95 ถึง 2 ลา้นคนั หรือคิดเป็นการขยายตวัในกรอบร้อยละ 4 
ถึง 6 จากปีท่ีแลว้ท่ีอยูท่ี่ 1.88 ลา้นคนั 
 จากการขยายตวัทางธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน ก็ส่งผลให้เกิดการประสบอนัตรายจากการท างาน
เพิ่มข้ึนเช่นกนั โดยจากสถานการณ์และสถิติการประสบอนัตรายจากการท างานในปี 2557 พบว่า
ลูกจา้งยงัคงมีแนวโนม้การประสบอนัตรายในอตัราท่ีสูง โดยในปีดงักล่าวมีจ านวนลูกจา้งในข่าย
กองทุนเงินทดแทน 9.13 ลา้นคน มีจ านวนการประสบอนัตรายจากการท างาน 100,392 ราย  (กรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, 2558) 
 ดังนั้น ธุรกิจท่ีจะด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งค านึงถึงการปฏิบติังานของ
พนกังานท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความปลอดภยั ผูว้ิจยัจึงมีสนใจและเห็นความส าคญัในการศึกษาปัจจยั
ต่าง ๆ ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนยานยนต ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ 
และปรับประยกุตใ์ชใ้หมี้ความเหมาะสมกบัองคก์ารต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจยัด้านการรับรู้รู้ แรงจูงใจ และการจดัการความปลอดภยัในการ
ท างานของบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
 2. เพื่อศึกษาระดบัของพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนยานยนต ์
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นการรับรู้ แรงจูงใจ และการจดัการความปลอดภยัในการท างานท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นบริษทัท่ีเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ จ  านวนทั้ งส้ิน 258 บริษัท  (สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558) 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (sample size)ใชว้ิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
(1970, pp. 608-609) ขนาดประชากร 260 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีขนาดของความ
คลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวิจยัจ านวน 155 คน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
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ภาพ 1 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดท้ราบถึงระดบัของปัจจยัดา้นต่าง ๆ และระดบัของพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 
2. ได้ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ
พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการน าขอ้มูลไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 
บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์” ผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสาร 
บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
ทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบัการรับรู้ 

ลกัขณา สริวฒัน์ (2549) ไดน้ าเสนอว่า องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลมี
ดงัต่อไปน้ี  

1. ความตั้งใจ )Attention) คือ การเอาใจใส่ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดงันั้น การรับรู้จะเกิดข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจของคนแยกไดด้ังน้ี 1) ส่ิงเร้าภายนอก 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

1. การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ความปลอดภยัในการท างาน 

2. การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภยั 

3. ความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจของ

พนกังาน 

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพล 

1. การรับรู้ดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

2. แรงจูงใจดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

3. การจดัการความปลอดภยัในองคก์ร 



151 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

คุณสมบติัของส่ิงเร้าภายนอกท่ีดึงดูดความตั้งใจหรือความสนใจ คือ ส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่ ระดบั
ความเขม้ หรือความหนักเบาของส่ิงเร้า การกระท าซ ้ า ๆ การเคล่ือนท่ีหรือการเปล่ียนระดบัการ
เคล่ือนยา้ยไปมา 2) ส่ิงเร้าภายใน ได้แก่ ความสนใจ ความตอ้งการ หรือความหวงั แบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ 2.1) ความสนใจชัว่ขณะ)Momentary Interest) ไดแ้ก่ ความสนใจท่ีมีอยูข่ณะนั้น ๆ เช่น 
นกักีฬารอฟังเสียงสัญญาณ 2.2) ความสนใจท่ีติดเป็นนิสัย )Habitual Interest) ไดแ้ก่ ความสนใจเดิม
ท่ีบุคคลติดเป็นนิสัย คนท่ีมีความพร้อมท่ีจะเลือกสนใจส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความสนใจเดิมของตน 

2. การเตรียมพร้อมท่ีจะรับ )Preparatory Set) หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีสงบและแน่วแน่
ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพียงส่ิงเดียว การรับรู้พร้อมท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

3.ความตอ้งการ หมายถึง สภาวะจิตใจท่ีอยากไดส่ิ้งใดส่ิงหน่ึง เม่ือเป็นความอยากไดก้าร
รับรู้ท่ีเกิดข้ึนกจ็ะมีประสิทธิผล 
 
ทฤษฎ ีแนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

Domjan (1996) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท าหรือกิจกรรม
ของบุคคล โดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
สมยศ นาวีการ (2540) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจวา่มีความส าคญัต่อการบริหารงานมากเพราะผูบ้ริหารจะ
ท างานใหป้ระสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยับุคคลอ่ืน คนเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจแรงจูงใจจึงเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกของคนในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ จึงถือไดว้า่แรงจูงใจมีความส าคญัต่อผูบ้ริหารเสมอ 

ทฤษฎีล าดบัขั้นตอนความตอ้งการของ Maslow  
Maslow (1970) ไดส้นอแนวคิดเก่ียวกบัพื้นฐานความตอ้งการของมนุษยมี์ล าดบัขั้นความ

ตอ้งการ (Hierarchy of Needs) 5 ขั้น 
1. ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยอนั

เป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น น ้ า อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั การพกัผอ่น เป็นตน้ 
2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เม่ือไดรั้บการตอบสนองทางร่างกายแลว้ ขั้น

ต่อไปคือความตอ้งการความปลอดภยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความมัน่คงในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น อาชีพ หรือการ
ท างาน เป็นความตอ้งการท่ีจะท าใหเ้กิดความรู้สึกปลอดภยัในชีวิต 

3. ความตอ้งการทางสังคม  ) Social Needs) เป็นความตอ้งการขั้นท่ี 3 เม่ือความตอ้งการใน 
ขั้นท่ี 1 และ 2 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยจะ์มีความตอง้การสังคม ตอ้งการเพื่อน ตอ้งการความ
รัก ความเป็นมิตรจากบุคคลอ่ืน ๆ  
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4. ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องสรรเสริญ )Esteem needs) เป็นความตอ้งการการยอมรับ 
จากบุคคลอ่ืน การมีเกียรติมีช่ือเสียงในสงัคม อยากมีต าแหน่ง มีอ านาจ เป็นตน้ 

5. ความตอ้งการความส าเร็จสมหวงัในชีวิต )Self -Actualization Needs) เม่ือความตอ้งการ
พื้นฐานขั้นท่ี 1 ถึง 4 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ ในขั้นน้ีเป็นความตอ้งการความส าเร็จสมหวงัในชีวิต
ตามท่ีบุคคลนั้ นปรารถนา เช่น ต้องการเป็นผูจ้ ัดการฝ่าย ผูช่้วยผูจ้ ัดการ หรือต้องการสร้าง
ส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ในสังคม เป็นตน้  

ทฤษฎี ERG (ERG THEORY: Existence Relatedness Growth Theory) เป็นทฤษฎีท่ี Clayton 
Alderfer พฒันามาจากทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของ Maslow โดยไดใ้ห้ขอ้เสนอเก่ียวกบั
ความตองการพื้นฐาน 3 อยา่งดงัน้ี 1) ความตอ้งการด ารงชีวิต (Existence needs) เป็นความ ตอ้งการท่ี
จะตอบสนอง เพื่อให้มีชีวิตอยูต่่อไป ไดแ้ก่ความตอ้งการอาหาร น ้ า ท่ีพกัอาศยั ความปลอดภยัทาง
ร่างกาย 2) ความต้องการมีสัมพนัธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness Needs) เป็นบทบาทท่ี ซับซ้อน
เก่ียวกบัคนและความพึงพอใจการปฏิสมัพนัธ์กนัในสงัคมน ามาสู่เร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ การเคารพนบั
ถือการยอมรับ และความตอ้งการเป็นเจา้ของ ท าให้เกิดความพึงพอใจในบทบาท การท างานกบัตวั
พนักงานเองรวมทั้งครอบครัวและเพื่อน 3) การตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) เป็น
ความตอ้งการสูงสุด เช่น ไดรั้บการยกยอ่ง ประสบความส าเร็จในชีวิต ความเจริญ กา้วหนา้ซ่ึงตอ้งใช้
ความสามารถอย่างเต็มท่ี ความตอ้งการน้ีประกอบดว้ยการท่าทายอิสรภาพของตวัเองท่ีจะท าให้
ความสามารถนั้นเกิดความเป็นจริงได ้

 
ทฤษฎี แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความปลอดภัย 

หลกัการพื้นฐานของการบริหารความปลอดภยั ผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน
และตอ้งยดึหลกัการพื้นฐานดงัต่อไปน้ีคือ 

หลกัการท่ี 1 การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั และการเกิดอุบติัเหตุ
ถือเป็นอาการท่ีแสดงออกถึงความบกพร่องของระบบการบริหาร 

หลกัการท่ี 2 ในบางสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มบางอยา่ง เราสามารถท่ีจะคาดการณ์ได้
วา่ อาจจะเกิดการบาดเจบ็รุนแรงได ้สถานการณ์ท่ีวา่น้ี จะตรวจพบแลว้แกไ้ขควบคุมได ้

หลกัการท่ี 3 งานดา้นการสร้างความปลอดภยัในโรงงาน ควรไดรั้บการบริหารหรือจดัการ 
เช่นเดียวกบัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ ขององคก์าร ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินงานน้ีดว้ยการก าหนดเป้าหมายท่ี
สามารถบรรลุได ้การวางแผนการจดัองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพและการควบคุมติดตามผลเพื่อใหง้าน
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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หลกัการท่ี 4 หวัใจส าคญัส าหรับการท างานดา้นความปลอดภยัใหไ้ดผ้ลและมีประสิทธิภาพ
คือ การก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหแ้ก่สายงาน หรือผูป้ฏิบติังานดา้นน้ีอยา่งชดัเจน 

หลกัการท่ี 5 ภารกิจของการสร้างความปลอดภยัในโรงงานคือการคน้หาและระบุช้ีชดัถึง
ความบกพร่องหรือผิดพลาดในการท างานซ่ึงจะก่อให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนได้ ภารกิจน้ีกระท าได้ 2 
แนวทางคือ 1) การหาเหตุผลว่าท าไมถึงเกิดอุบติัเหตุได้โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิด
อุบติัเหตุ 2) การป้องกนัอุบติัเหตุโดยการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพไดถู้กน าไปปฏิบติัอย่างจริงจงั
หรือไม่ 
 
องค์ประกอบของพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน    

พฤติกรรมเป็นผลของการเลือกปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาตอ้งสนองส่ิงเร้าในสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น ในการสร้างบา้นใหม่ ย่อมตอ้งมีเป้าหมายว่าจะให้ไดบ้า้นท่ีมีรูปร่างลกัษณะอย่างไร 
เจา้ของบา้นจะตอ้งเลือกการตอบสนองอยูต่ลอดเวลา เช่น แบบแปลน วสัดุก่อสร้าง นายช่างผูมี้ฝีมือ 
ท าเล คนตดัสินใจร่วมกนั เป็นตน้ 

Cronbach (1963) ไดเ้สนอพฤติกรรมของมนุษยมี์องคป์ระกอบ 7 ประการคือ  
1. เป้าหมายหรือความมุ่งหมาย คือ วตัถุประสงค ์หรือความตอ้งการซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรม 

เช่น ความตอ้งการมีหนา้มีตาในสงัคม 
2. ความพร้อมหมายถึง ระดบัวุฒิภาวะและความสามารถท่ีจ าเป็นในการท ากิจกรรมเพื่อ

สนองความตอ้งการ 
3. สถานการณ์ หมายถึง ลู่ทางหรือโอกาสใหเ้ลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ  
4. การแปลความหมาย เป็นการพิจารณาลู่ทาง หรือสถานการณ์เพื่อเลือกหาวิธีท่ีคิดว่าจะ

สนองความตอ้งการเป็นท่ีพอใจมากท่ีสุด  
5. การตอบสนอง คือ การด าเนินท ากิจกรรมตามท่ีตดัสินใจเลือกสรรแลว้  
6. ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลท่ีเกิดข้ึนการกระท ากิจกรรมนั้นซ่ึงอาจไดผ้ลตรงขา้มท่ีคาดไว ้

หรือตรงขา้มกบัท่ีคาดหวงัไวก้ไ็ด ้ 
7. ปฏิกิริยาต่อความผดิหวงัเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถตอบสนองตาม

ความตอ้งการ จึงตอ้งกลบัไปแปลความหมายใหม่ เพื่อเลือกหาวิธีท่ีจะตอบสนองความตอ้งการได ้
ถา้เห็นวา่เป้าประสงคน์ั้นมนัเกินความสามารถ กต็อ้งยอมละเลิกความตอ้งการนั้นเสีย 
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานออกเป็น 3 ดา้นคือ  
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 1. การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงเป็นขอ้
ควรระวงัท่ีทุกคนควรปฏิบติัโดยเคร่งครัด เม่ืออยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังานเพื่อป้องกนัการบาดเจ็บหรือ
อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  
 2. การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั เช่น การใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน
อยา่งถูกวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภยั การดูแลรักษา การจดัเก็บ และการเลือกใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยั
ส่วนบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกบังานให้สามารถป้องกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิด
อุบติัเหตุ 
 3. ความพร้อมทางดา้นร่างกายและจิตใจของพนักงาน คือการท่ีพนักงานท างานโดยไม่
ประมาท ตั้งใจ มีสมาธิในการปฏิบติังาน ไม่หยอกลอ้เล่นกนัระหว่างปฏิบติังาน มีการพกัผ่อนท่ี
เพียงพอ  
 
วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 
บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั คือ  
 ศึกษาระดบัของปัจจยัและอิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ คือ (1) การก าหนดประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล (3) การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั (4) วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล (5) วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบริษทัท่ีเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต ์จ านวนทั้งส้ิน 258 บริษทั 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (sample size)ใชว้ิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan (1970, pp. 608-609) ขนาดประชากร 260 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีขนาด
ของความคลาดเคล่ือนเท่ากบัร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวิจยัจ านวน 155 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัส าหรับขั้นตอนน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 
คน ตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาว่าเป็นแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์จะวดั และผลท่ีไดรั้บจากการวดัจะถูกตอ้งตามความตอ้งการหรือไม่ โดยใชว้ิธีหาค่า 
IOC เพื่อหาค่าความสอดคลอ้งหรือดัชนีของความสอดคลอ้งกันระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กับ
จุดประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence--IOC) ซ่ึงปรากฏผลว่าขอ้ค าถามทุกขอ้สามารถ
วดัไดต้ามวตัถุประสงค ์



155 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปี ท่ี 5 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม 2558) 

การวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการศึกษา น าผลการตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดมา
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 
บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตน้ี์ สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการรับรู้ดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
ดา้นแรงจูงใจความปลอดภยัในการท างาน และดา้นการจดัการความปลอดภยัในองคก์ารท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์เพื่ออธิบายผลตาม
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 

1. เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้ พบวา่ ตวัแปรพยากรณ์ท่ีมีคะแนนเฉล่ียเรียงล าดบัจากสูงสุดไป
ต ่าสุด ดงัน้ีคือ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจความปลอดภยัในการท างาน ( X  = 3.82) ปัจจยัดา้นการจดัการ
ความปลอดภยัในองคก์าร (X  = 3.80) และปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน (X  = 
3.68) ซ่ึงทุกตวัแปรมีระดบัปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมาก 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยาน
ยนต ์พบวา่ 
     2.1 ปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 
3.68) และเม่ือพิจารณาดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการท างานเป็นรายขอ้ พบว่า มีปัจจยัดา้นการ
รับรู้ความปลอดภยัในการท างาน 3 ขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเรียงล าดบัจากสูงสุด
ไปต ่าสุด ดงัน้ีคือ การเตรียมความพร้อมท่ีจะรับรู้ (X  = 3.73) ความตอ้งการการรับรู้ (X  = 3.69) 
และความตั้งใจ (X  = 3.63) 
     2.2 ปัจจยัดา้นแรงจูงใจความปลอดภยัในการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
3.82) และเม่ือพิจารณาด้านแรงจูงใจความปลอดภัยในการท างานเป็นรายขอ้ พบว่า ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจความปลอดภยัในการท างาน 3 ขอ้ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเรียงล าดบัจาก
สูงสุดไปต ่าสุด ดงัน้ีคือ ความตอ้งการด ารงชีวิต (X  = 3.98) ความตอ้งการมีสมัพนัธภาพกบัคนอ่ืน (
X  = 3.83) และความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (X  = 3.62) 
     2.3 ปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  
= 3.80) และเม่ือพิจารณาดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างานเป็นรายขอ้ พบว่า ปัจจยัดา้น
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การจดัการความปลอดภยัในการท างาน 5 ขอ้ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียเรียงล าดบั
จากสูงสุดไปต ่าสุด ดงัน้ีคือ บริหารงานปลอดภยัเช่นเดียวกบัภารกิจอ่ืน ๆ (X  = 3.90) การกระท าไม่
ปลอดภยั สภาพแวดลอ้มไม่ปลอดภยั (X  = 3.86) การคาดการณ์แลว้แกไ้ขควบคุม (X  = 3.77) การ
ระบุช้ีชดัถึงความบกพร่องหรือผดิพลาดในการท างาน (X  = 3.76) และการก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบ
ชดัเจน (X  = 3.71) 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ 
 เม่ือพิจารณาโดยรวมแลว้ พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนยานยนต ์พบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ีย ( X  = 3.71) ซ่ึงมีค่าอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทั้งหมด คือ พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนตมี์พฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างานสูงสุด คือ ดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัความปลอดภยัในการ
ท างาน ( X  = 3.80) รองลงมาคือ ดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภยั ( X  = 3.67) และ
ดา้นความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจของพนกังาน ( X  = 3.65) ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) แบบ
ขั้นตอน (stepwise method) เพื่ออธิบายผลตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 พบวา่ 

1 . ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยาน
ยนต์ โดยภาพรวมปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านการรับรู้ความปลอดภยัในการ
ท างาน รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ )R2) เท่ากับ. 824 หมายถึง ปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนักงานบริษทัช้ินส่วนยานยนต ์โดยภาพรวมไดร้้อยละ 82.40 แสดงว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ความ
ปลอดภยัในการท างาน และปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน ตามล าดบั ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานบริษทัช้ินส่วนยานยนต์โดยรวมตามล าดบั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ส่วนปัจจยัดา้นแรงจูงใจ
ความปลอดภยัในการท างานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทั
ช้ินส่วนยานยนต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยาน
ยนต์ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับความปลอดภัยในการท างาน ปัจจัยท่ีมีอ านาจ
พยากรณ์ดีท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการ
จดัการความปลอดภยัในการท างาน และปัจจยัดา้นแรงจูงใจความปลอดภยัในการท างาน ตามล าดบั 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ )R2) เท่ากับ. 712 หมายถึง ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมความ
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ปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัทช้ินส่วนยานยนต์ ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัความปลอดภยัในการท างาน ไดร้้อยละ 71.20 แสดงว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยั
ในการท างาน ปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน และปัจจยัด้านแรงจูงใจความ
ปลอดภยัในการท างาน ตามล าดบั ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน
บริษทัช้ินส่วนยานยนต ์ดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัความปลอดภยัในการท างาน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

3. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยาน
ยนต ์ดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภยั ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้น
การรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ )R2) เท่ากับ. 760 หมายถึง ปัจจัยส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนต ์ดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภยั ไดร้้อยละ 76.00 แสดงว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน และปัจจยัดา้น
การจดัการความปลอดภยัในการท างาน ตามล าดบั ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของพนักงานบริษทัช้ินส่วนยานยนต์ ด้านการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภยั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ส่วนปัจจยัดา้นแรงจูงใจความ
ปลอดภยัในการท างานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงานบริษทั
ช้ินส่วนยานยนต ์ดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภยั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยาน
ยนต ์ดา้นความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจของพนกังาน มีเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีอ านาจพยากรณ์คือ ปัจจยั
ดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ )R2) เท่ากบั. 684 
หมายถึง ปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนต ์
ดา้นความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจของพนักงาน ไดร้้อยละ 68.40 แสดงว่า ปัจจยัดา้นการจดัการ
ความปลอดภยัในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทั
ช้ินส่วนยานยนต ์ดา้นความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ส่วนปัจจยัปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน 
และปัจจยัดา้นแรงจูงใจความปลอดภยัในการท างานไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนต ์ดา้นความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจของพนกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้
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จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทั
ช้ินส่วนยานยนตน้ี์ สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นการรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน ไดข้อ้คน้พบจากผลการวิจยัวา่ ปัจจยัดา้น
การรับรู้ความปลอดภยัในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน
บริษทัช้ินส่วนยานยนตโ์ดยภาพรวมซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ความปลอดภัยในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนตด์า้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภยัมากท่ีสุด ซ่ึงอธิบายไดว้า่ การท่ีผูป้ฏิบติังานไดเ้กิดการรับรู้นั้น สภาวะจิตใจท่ีอยากไดส่ิ้งใด
ส่ิงหน่ึง เช่น อยากใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างาน เม่ือเป็นความอยากได ้การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนกจ็ะมี
ประสิทธิผล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรดา ลดัลอย (2557) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการรับรู้ความ
ปลอดภยัต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทัผลิตภัณฑ์
พลาสติก เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความปลอดภยัในการท างานกบั
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานในแต่ละดา้นของพนกังาน พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจความปลอดภยัในการท างาน ไดข้อ้คน้พบจากผลการวิจยัว่า ปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจความปลอดภยัในการท างาน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนตโ์ดยภาพรวมซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นแรงจูงใจความปลอดภยัในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนตด์า้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อ
ความปลอดภยั ซ่ึงอาจเน่ืองจากการท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการเกิดการรับรู้ดว้ยความเตม็ใจแลว้ ก็
สามารถปฏิบัติงานโดยมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยได้ โดยไม่ต้องการแรงจูงใจใด ๆ ท่ีจะต้องมา
สนับสนุนเพิ่มเติมอีก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธาทิพย ์รองสวสัด์ิ (2554) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยั
การรับรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ ประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

3. ปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน ไดข้อ้คน้พบจากผลการวิจยัว่า ปัจจยั
ดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนักงานบริษทัช้ินส่วนยานยนตโ์ดยภาพรวมซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างาน ส่งผลต่อพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนต ์ดา้นการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ เพื่อ
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ความปลอดภยั และดา้นความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจของพนกังาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก การท่ีองคก์าร
มีการจัดการความปลอดภัยในการท างานท่ีดี ก็จะส่งผลให้พนักงานผูป้ฏิบติังานเต็มใจในการ
ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั ท าใหส้ามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไดด้ว้ยความปลอดภยั อีกทั้ง
ยงัท าให้เกิดความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจอีกดว้ย หรือกล่าวไดว้่าเม่ือมีการจดัการความ
ปลอดภยัในการท างานไดดี้ ก็จะท าให้เกิดการเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภยั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เสาวณีย ์เผ่าเมือง (2554) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานฝ่ายผลิต บริษทั ซีทีเอส อิเลก็ทรอนิกส์ คอร์เปอร์เรชัน่ (ประเทศไทย) ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัท่ีช่วยเสริมสร้างความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานดา้น
ภาพรวมในทิศทางเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัท
ช้ินส่วนยานยนต ์ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูน้ าผลการวิจยัไปปรับใช ้ดงัน้ี 

1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
พนกังานบริษทัช้ินส่วนยานยนต ์โดยเรียงล าดบัตามระดบัอิทธิพล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความ
ปลอดภยัในการท างาน และปัจจยัดา้นการจดัการความปลอดภยัในการท างานนั้น ผูบ้ริหารควร
ก าหนดนโยบาย ปรับโครงสร้างการท างานใหมี้เกิดการรับรู้ในดา้นความปลอดภยัท่ีดี รวมถึงการให้
ความส าคญัต่อการบริหาร จดัการดา้นความปลอดภยัในการท างาน ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานผูป้ฏิบติังาน
ทุกคนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน ถือวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วย
สร้างใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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