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บทคัดย่อ 
 
 กำรวิจยัเร่ือง กำรวำงแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดของธุรกิจขนำดย่อม เขตกรุงเทพมหำนคร มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำรูปแบบกำรท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดของธุรกิจขนำดย่อม 2) เพื่อศึกษำ
วธีิกำรประเมินแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด และ 3) เพื่อศึกษำวธีิกำรแกไ้ขปัญหำ 
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจขนำดย่อมท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยสุ่ม
ตวัอยำ่งมำ 200 ตวัอยำ่ง ใชว้ิธีสุ่มตำมควำมสะดวก แลว้สัมภำษณ์ดว้ยค ำถำมปลำยเปิดเพื่อใหมี้กำรตอบโดย
อิสระ 
 ผลจำกกำรวิจยัพบว่ำ 1) ธุรกิจขนำดย่อมมีกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 85% โดยแบ่ง
ช่วงเวลำเป็นรำยไตรมำส 40% มีกำรพยำกรณ์ยอดขำยโดยใช้แนวโน้มและอตัรำกำรเพิ่ม 50% และมีกำร
จดัสรรกำรส่งเสริมกำรตลำด 90% 2) ธุรกิจขนำดย่อมมีกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรตลำด 80% โดยมี
ยอดขำยเป็นเกณฑ์ 70% มีกำรประเมินโดยดูจำกกำรบนัทึกขอ้มูล 80%  ผูรั้บผิดชอบในกำรประเมินไดแ้ก่ 
เจำ้ของธุรกิจ 100% เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินคือยอดขำย 100% และ 3) ธุรกิจขนำดย่อมมีวิธีแกไ้ขปัญหำ
โดยใชแ้ผนฉุกเฉิน 55% และเป็นแผนส่งเสริมกำรตลำด 100% 
 

ABSTRACT 
 
 According to the research of marketing action planning for small business, the purposes of this 
study were 1) to study the behavioral formats of marketing action planning for small business.  2) to study 
the evaluation procedure for the regarding plan in marketing action for small business.  3) to study the 
solution against possible problems. 
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 The size 200 samples was collected from the population, which are small business owners in 
Bangkok.  After that the group would be interviewed by open-ended questions in order to achieve wide-
open answers. 
 Result of the research review as following.  1) 85 percent of samples perform marketing action 
planning, by 40 percent schedules planning quarterly, by 50 percent forecasts based on trend and sale rate.  
Additionally 90 percent set up their marketing promotion as well.  2) Small business evaluate their 
marketing action plans up to 80 percent, estimating by real time sales at 70 percent, estimating by sales 
record at 80 percent.  Small business owners altogether self-evaluate their plans by sales rate.  3) At 55 
percent, small business only applied promotion plan to boost up the falling sales as the immediate reaction. 
 

บทน า 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 John W. Mullins and Orville C. Walker, Jr. (2013, p. 20) ได้อ ธิบำยแผนปฏิบัติกำรว่ำในกำร
วำงแผนกำรตลำดประจ ำปีจะเกิดผลในทำงปฏิบติัจะตอ้งอำศยักำรน ำไปใช้และกำรประสำนงำนระหว่ำง
กิจกรรมกำรตลำดในหน่วยงำนต่ำง ๆ ซ่ึงจะตอ้งก ำหนดรำยละเอียดดงัน้ี 

1) ตลำดเป้ำหมำยท่ีจะตอ้งติดตำม 
2) ปฏิบติักำรเฉพำะอะไรบำ้งท่ีเก่ียวโยงกบัส่วนประสมกำรตลำด 
3) ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 
4) จะตอ้งใชง้บประมำณเท่ำไร 

 กระบวนกำรก ำหนดกลยทุธ์กำรตลำด 
 ดร.นิเวศน์ และคณะ (2009, p. 26) ไดอ้ธิบำยถึงเม่ือไดมี้กำรประเมินว่ำองคก์รจะอยู่ท่ีไหนและไป
ในทิศทำงใด จะตอ้งตอบค ำถำมเหล่ำน้ี 

1. องคก์รจะจดัสรรทรัพยำกรท่ีมีอยูเ่พื่อใหถึ้งท่ีท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งไร 
2. องคก์รจะเปล่ียนกำรวำงแผนไปสู่กำรลงมือท ำจริงไดอ้ยำ่งไร 
3. องคก์รจะเปรียบเทียบท่ีไดจ้ำกแผนท่ีวำงไวอ้ยำ่งไร และจ ำเป็นตอ้งวำงแผนใหม่หรือไม่ 

 จำกขอ้มูลขำ้งตน้แสดงให้เห็นวำ่  กำรวำงแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดเป็นส่วนหน่ึงของแผนทำง
กำรตลำด โดยเป็นกำรขยำยในส่วนท่ีจะลงมือปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมโดยผูกพนักบัระยะเวลำของแผนกำร
ตลำด ปกติจะใช้รอบ 1 ปี ของแผนกำรตลำด ในหัวขอ้กำรวำงแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด จะศึกษำใน
รำยละเอียดดงัน้ี  1. กำรแบ่งย่อยของแผนปฏิบติักำร  2. กำรพยำกรณ์ยอดขำยในแต่ละช่วง  3. กำรจดัสรร
กิจกรรมและงบประมำณ  4. รูปแบบกำรใชกิ้จกรรม  5. กำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบในแผนปฏิบติักำร 



3 

 กำรวำงแผนปฏิบติักำรจะเป็นกำรแบ่งย่อยแผนกำรตลำด 1 ปี ออกเป็นช่วง ๆ ซ่ึงจะเป็นแบบทุก      
3 เดือน โดยแบ่งเป็นแผนปฏิบติักำรไตรมำสท่ี 1 (มกรำคม - มีนำคม) ไตรมำสท่ี 2 (เมษำยน - มิถุนำยน)  
ไตรมำสท่ี 3 (กรกฎำคม - กันยำยน) และไตรมำสท่ี 4 (ตุลำคม - ธันวำคม) โดยในแต่ละไตรมำสจะมี
รำยละเอียดแตกต่ำงกนัไป หรืออำจจะแบ่งเป็นทุกรำยเดือน ซ่ึงจะเป็นกำรแบ่งยอ่ยลงไป 
 กำรจะก ำหนดช่วงเวลำของแผนปฏิบติักำรจะเป็นแบบไตรมำสหรือรำยเดือนก็ข้ึนอยู่กับควำม
เหมำะสมของตลำดและผลิตภณัฑ ์เช่นถำ้เป็นสินคำ้ท่ีมีรำคำสูง มกัจะแบ่งเป็นไตรมำสเพรำะวำ่ยอดขำยหรือ
จ ำนวนหน่วยท่ีจะขำยมีไม่สูง แต่ถ้ำเป็นสินค้ำท่ีมีกำรซ้ือขำยประจ ำหรือเป็นตลำดท่ีหนำแน่นก็มีกำร
แบ่งเป็นรำยเดือน แต่ถำ้เป็นธุรกิจร้ำนคำ้ปลีกก็มีแนวโนม้จะแบ่งยอ่ยเป็นรำยสัปดำห์เพรำะวำ่ยอดขำยมีกำร
เคล่ือนไหวท่ีสูง นอกจำกจะพิจำรณำว่ำจะต้องข้ึนอยู่กับตลำดหรือผลิตภณัฑ์แล้ว ยงัจะข้ึนอยู่กบัควำม
ตอ้งกำรของนกักำรตลำดหรือผูบ้ริหำรท่ีจะเพิ่มควำมเขม้ขน้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน เพื่อกำรหวงั
ผลใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีไดจ้ดัแบ่งยอ่ยไวแ้ลว้ 
 กำรวำงแผนปฏิบติักำรจะเป็นกำรพยำกรณ์ยอดขำยท่ีเก่ียวโยงกบัแผนกำรตลำด ทั้งน้ีจะเป็นกำร
กระจำยกำรพยำกรณ์ยอดขำยรำยปีไปตำมช่วงระยะเวลำของแผนปฏิบติักำร หรือเป็นกำรพยำกรณ์ยอดขำย
ในแต่ละช่วงเวลำแล้วน ำมำรวมเป็นรำยปี ซ่ึงเป็นกำรกระท ำได้ใน 2 ลักษณะ  1. กำรพยำกรณ์ยอดขำย
รวมทั้งปีแลว้แบ่งยอ่ย กำรพยำกรณ์วิธีน้ีสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรเร่ิมจำกยอดขำยทั้งปี แลว้น ำมำแตกยอ่ยเป็น
รำยไตรมำสหรือรำยเดือนซ่ึงจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับกำรก ำหนดเป้ำหมำยหลกั และจะถูกก ำหนดข้ึนโดย
ผูบ้ริหำรสูงสุด แลว้จึงมอบหมำยเป้ำหมำยหรือยอดขำยใหก้บัฝ่ำยกำรตลำด โดยฝ่ำยกำรตลำดก็จะน ำมำแตก
ยอ่ยใหเ้หมำะสมกบัสภำพตลำด จะเรียกวำ่เป็นกำรก ำหนดมำจำกฝ่ำยเหนือลงล่ำง หรือ Top Down ในกรณีน้ี
เป็นกำรให้น ้ ำหนักแก่ผูบ้ริหำรท่ีก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ของธุรกิจ แล้วมอบลงมำยงัฝ่ำยกำรตลำด         
2. กำรพยำกรณ์ยอดขำยแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมำสแลว้รวมเป็นยอดรวม กำรพยำกรณ์วิธีน้ีจะก ำหนด
ยอดขำยในแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมำสหรือแต่ละช่วงข้ึนมำก่อนแล้วจึงรวมเป็นยอดขำยรวมทั้งปี กำร
พยำกรณ์ในลกัษณะน้ีจะให้ควำมส ำคญัของยอดขำยท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละช่วง ซ่ึงจะมีควำมผนัแปรไปตำม
ควำมตอ้งกำรท่ีเกิดข้ึนในตลำด  ซ่ึงจะมีควำมละเอียดและตรงประเด็นกบัควำมเป็นจริง 
 เม่ือมีกำรพยำกรณ์ยอดขำยของแผนปฏิบติักำรตำมช่วงระยะเวลำแล้ว ขั้นตอนต่อมำจะเป็นกำร
จดัสรรกิจกรรมและงบประมำณไปตำมช่วงเวลำ ซ่ึงงบประมำณท่ีใช้มำกท่ีสุดจะเป็นงบประมำณกำร
ส่งเสริมกำรตลำด โดยจะจดัสรรใหส้อดคลอ้งกบัยอดขำยท่ีไดพ้ยำกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ 
 ในกำรก ำหนดกิจกรรมทำงกำรตลำดในแผนปฏิบติักำรสำมำรถจะท ำในรูปของระดบัควำมเขม้ขน้ 
ซ่ึงควำมเขม้ขน้ดงักล่ำวก็ข้ึนอยู่กบัสภำพกำรแข่งขนัและควำมตอ้งกำรของตลำด ซ่ึงรูปแบบดงักล่ำวจะ
ประกอบไปดว้ยดงัน้ี  1) กิจกรรมกำรตลำดท่ีมีรูปแบบชดัเจน ซ่ึงจะประกอบดว้ย  ก.กิจกรรมกำรตลำดเป็น
ลกัษณะท่ีต่อเน่ือง  ข. กิจกรรมกำรตลำดเป็นลกัษณะเป็นช่วง ๆ  ค.กิจกรรมกำรตลำดท่ีมีระดบัจำกน้อยไป
มำก (อยำ่งต่อเน่ืองและเป็นช่วง ๆ)  ง. กิจกรรมกำรตลำดท่ีมีระดบัจำกมำกไปนอ้ย (อยำ่งต่อเน่ืองและเป็น
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ช่วง ๆ)  2) กิจกรรมกำรตลำดท่ีรูปแบบไม่ชดัเจนหรือแปรเปล่ียน ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีผสมปนเปในกำรใช้
งบประมำณ ควำมไม่ชดัเจนหรือแปรเปล่ียนจะข้ึนอยูก่บัสภำพกำรแข่งขนัและลกัษณะของควำมตอ้งกำรใน
ตลำด 
 เม่ือมีกำรจดัแบ่งแผนปฏิบติักำรให้เป็นช่วง ๆ หรือตำมระยะเวลำท่ีตอ้งกำรแล้ว ก็จะต้องมีกำร
พิจำรณำก ำหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละแผนปฏิบัติกำร ซ่ึงกำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบก็ข้ึนอยู่กับกิจกรรม
กำรตลำดวำ่อยูใ่นขอบเขตของหน่วยงำนใดหรือผูท่ี้ควรรับผดิชอบ 
 เม่ือนกักำรตลำดไดท้ ำกำรเขียนแผนทำงกำรตลำดและไดมี้กำรน ำแผนกำรตลำดไปใชแ้ลว้ นกักำร
ตลำดจะตอ้งมีกลไกท่ีจะตอ้งท ำกำรประเมินแผนกำรตลำดว่ำจะประสบผลส ำเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงค์
ทำงกำรตลำดหรือไม่ กำรประเมินแผนกำรตลำดมีประเด็นท่ีนกักำรตลำดสำมำรถน ำมำใช้ในกำรประเมิน 
เพื่อเป็นกลไกท่ีจะครอบคลุมภำรกิจของแผนกำรตลำด ประเด็นส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประเมินแผนกำรตลำดมี
ดงัน้ี  1. กำรประเมินยอดขำยและส่วนแบ่งตลำดของแผนกำรตลำด  2. กำรประเมินค่ำใชจ่้ำยของแผนกำร
ตลำด   3. กำรประเมินระยะเวลำของกำรใช้แผนกำรตลำด   4. กำรประเมินแผนกลยุทธ์กำรตลำด                       
5. กำรประเมินประสิทธิภำพของแผนกำรตลำด  6. กำรประเมินปฏิกิริยำของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแผนกำรตลำด  
7. กำรประเมินควำมพึงพอใจของตลำด 
 อยำ่งไรก็ตำมกำรศึกษำกำรวำงแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดจะเป็นกำรแสดงให้เห็นวำ่นกักำรตลำด
ได้ให้ควำมสนใจเก่ียวกบัแผนดงักล่ำวมำกน้อยอย่ำงไร และยงัท ำให้รู้ว่ำนักกำรตลำดได้ให้กำรติดตำม
แผนปฏิบติักำรในรูปแบบใดบำ้ง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำสำระส ำคญัดงักล่ำวมำเป็นขอ้มูลในรูปของ
องค์ควำมรู้ในกำรศึกษำให้กบันกัศึกษำตำมหลกัสูตรของภำควิชำกำรตลำด อนัจะส่งผลต่อกำรเรียนกำร
สอนในมหำวิทยำลยั โดยเฉพำะกับกำรให้องค์ควำมรู้เชิงปฏิบติักำรในรูปของผลกำรปฏิบติักำรจริงแก่
นกัศึกษำท่ีศึกษำอยูใ่นระดบัอุดมศึกษำ กำรวจิยัในเร่ืองน้ีจะน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงแนวคิดในกำรจดักำรทำง
กำรตลำดท่ีมีประสิทธิภำพ และเป็นกำรเสริมองคค์วำมรู้ใหม่ท่ีเนน้กำรสร้ำงนกักำรตลำดท่ีจะออกไปรับใช้
สังคมหรือตลำดแรงงำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 ในปัจจุบนัน้ีกำรแข่งขนัมีอยู่ตลอดเวลำในทุกวงกำร ไม่ว่ำในวงกำรธุรกิจกำรคำ้หรือในวงกำร
กำรศึกษำ โดยเฉพำะในธุรกิจขนำดย่อมท่ีมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงธุรกิจขนำดย่อมน้ีเป็นพื้นฐำนส ำคญัใน
เศรษฐกิจของประเทศ มีบทบำทส ำคญัในกำรพฒันำประเทศเพรำะเหมำะสมกบัธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินทุนเป็น
จ ำนวนมำก เน่ืองจำกธุรกิจมีขนำดย่อมไม่ได้มีกำรด ำเนินงำนท่ีซับซ้อนเหมือนธุรกิจขนำดใหญ่                  
กำรด ำเนินกำรในกำรวำงแผนกำรตลำดโดยเฉพะกำรวำงแผนปฏิบติักำรอำจจะไม่ไดใ้ห้ควำมส ำคญั ผูว้จิยัจึง
ใคร่จะศึกษำว่ำธุรกิจขนำดย่อมมีกำรวำงแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดหรือไม่ ถ้ำจะมีกำรวำงแผนปฏิบติั
ทำงกำรตลำดจะมีรำยละเอียดอย่ำงไรบำ้ง เพื่อจะไดท้รำบว่ำนกัธุรกิจท่ีเขำด ำเนินงำนมีกำรตระหนกัมำก
นอ้ยเท่ำไร และจะใช้เป็นแนวทำงในกำรเสนอแนะผลวิจยัท่ีออกมำ ดงันั้นกำรเสริมคุณภำพในองคค์วำมรู้
ย่อมจะเป็นเส้นทำงท่ีควรปฏิบติั ดังนั้นกำรท ำวิจยัในหัวเร่ืองน้ีนับว่ำเป็นกำรเสริมควำมสมบูรณ์ในกำร
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จดักำรตลำดไดเ้ป็นอยำ่งดี โดยเฉพำะในประเด็นท่ีจะตอ้งมีกำรวำงแผนทำงกำรตลำด นอกจำกน้ีในกำรวิจยั
แผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดจะช่วยให้รู้วำ่นกักำรตลำดไดใ้ส่สำระส ำคญั หรือออกแบบองคป์ระกอบของ
ส่วนประสมทำงกำรตลำดอยำ่งไร จำกประเด็นต่ำง ๆ ท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้จึงเป็นแรงจูงใจท่ีท ำใหผู้ว้จิยัตอ้งกำร
จะศึกษำในหวัเร่ืองน้ี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 ในกำรวิจัยเร่ือง กำรวำงแผนปฏิบัติกำรทำงกำรตลำดของธุรกิจขนำดย่อมจะเป็นกำรวิจัย                
กำรวำงแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดวำ่จะมีประเด็นส ำคญัมำกนอ้ยอยำ่งไร จะมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
ทฤษฎีหรือองคค์วำมรู้ทำงกำรตลำดมำกนอ้ยเท่ำไร เพื่อจะไดรู้้ถึงกำรปฏิบติัของธุรกิจขนำดยอ่มวำ่มีกำรใช้
กำรวำงแผนปฏิบติักำรอยำ่งไรบำ้ง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชำกรท่ีใช้ในกำรเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจขนำดย่อมท่ีอยู่ในกรุงเทพมหำนคร   
ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ท่ีมีกำรจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ไม่จ  ำกัดระยะเวลำท่ีประกอบธุรกิจ      
กลุ่มตวัอยำ่งจะเป็นเจำ้ของธุรกิจเพรำะเป็นผูมี้อ  ำนำจหรือต ำแหน่งสูงสุดในธุรกิจ 
 
วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 ในกำรวิจยัจะใช้กำรสุ่มตวัอย่ำง 200 ตวัอย่ำง โดยจะใช้วิธีกำรเก็บขอ้มูลตำมควำมสะดวก ไม่ได้
กระจำยไปตำมพื้นท่ีหรือประเภทของธุรกิจ แต่จะสุ่มตวัอยำ่งจนครบจ ำนวน 200 ตวัอยำ่งและเกณฑท่ี์ใชใ้น
กำรเลือกกลุ่มตวัอยำ่ง จะสอบถำมตวัอยำ่งวำ่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลำ้นบำท เพรำะลกัษณะกำรไดข้อ้มูล
จำกผูป้ระกอบกำรขนำดยอ่มจะมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่มีควำมแตกต่ำงท่ีจะส่งผลต่อกำรไดข้อ้มูล โดยมี
ควำมเป็นจริงท่ีว่ำทุกธุรกิจถ้ำประกอบธุรกิจจะมีกำรวำงแผนทำงกำรตลำดในรูปของกำรปฏิบติักำรท่ี
เหมือนกนั ซ่ึงก็เป็นไปตำมองคค์วำมรู้ในกำรวำงแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลจะเป็นกำรใชแ้บบสัมภำษณ์โดยตอ้งกำรให้ผูป้ระกอบกำรตอบตำม
ควำมคิดท่ีอยูใ่นใจ เป็นค ำถำมเปิดกวำ้งเพื่อใหผู้ต้อบแสดงควำมคิดเห็นท่ีเป็นควำมจริง ซ่ึงค ำตอบลกัษณะน้ี
จะมีควำมหลำกหลำย แต่ผูว้ิจยัก็จะพยำยำมจดักลุ่มค ำตอบ โดยกำรวิเครำะห์ค ำตอบท่ีมีแนวทำงไปทำง
เดียวกนั ซ่ึงค ำตอบท่ีไดจ้ะเป็นค ำตอบท่ีออกมำจำกควำมคิดของผูต้อบ แมจ้ะมีควำมยุง่ยำกในกำรจดักลุ่มแต่
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ผูว้ิจยัคิดว่ำจะคุ้มค่ำกับค ำตอบท่ีได้รับ เม่ือจดักลุ่มค ำตอบได้แล้วจะใช้สถิติร้อยละส ำหรับค ำตอบตำม
วตัถุประสงค ์โดยแบบสัมภำษณ์จะมีรำยละเอียดท่ีตอบรับกบัวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นกำรวจิยัดงัน้ี 
  วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษำรูปแบบกำรท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดของธุรกิจขนำด
ยอ่ม จะใชแ้บบสัมภำษณ์ดงัน้ี 
  1. ท่ำนมีกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดตั้งแต่เม่ือไร 
  2. ท่ำนแบ่งแผนปฏิบติักำรเป็นช่วงระยะเวลำอยำ่งไร 
  3. กำรพยำกรณ์ยอดขำยในแต่ละปีท่ำนใชห้ลกักำรอยำ่งไร ใหเ้หตุผล 
  4. ท่ำนมีกำรจดัสรรกำรส่งเสริมกำรตลำดในแต่ละช่วงของแผนปฏิบติักำรอยำ่งไร 
  วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อศึกษำวิธีกำรประเมินของแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด จะใชแ้บบ
สัมภำษณ์ดงัน้ี 
  1. ท่ำนมีกำรประเมินของแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดหรือไม่ และประเมินอยำ่งไร 
  2. ช่วงเวลำท่ีท่ำนใชป้ระเมินแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดเป็นอยำ่งไร 
  3. ใครเป็นผูป้ระเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 
  4. ท่ำนใชเ้กณฑอ์ะไรในกำรประเมิน และมีเหตุผลอยำ่งไร 
  วตัถุประสงคท่ี์ 3 เพื่อศึกษำวิธีกำรแกไ้ขปัญหำ จะใชแ้บบสัมภำษณ์ดงัน้ี 
  1. เม่ือกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว ้ท่ำนมีวิธีกำร
แกปั้ญหำอยำ่งไร 
  2. ไดผ้ลอยำ่งไร  ใหเ้หตุผล 
 
การวดัความน่าเช่ือถือ 
 ก่อนน ำแบบสัมภำษณ์ไปเก็บข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย ผูว้ิจ ัยได้ออกแบบสัมภำษณ์แล้วน ำไป
ทดสอบกบักลุ่มเป้ำหมำยวำ่มีควำมเขำ้ใจในค ำถำมมำกนอ้ยเท่ำไร แลว้น ำมำปรับรำยละเอียดในส่วนท่ีผูต้อบ
ยงัเขำ้ใจไม่ตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำร โดยใชต้วัอยำ่ง 20 ตวัอยำ่ง 
 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงจะใช้วิธีกำรยึดควำมสะดวกในกำรสัมภำษณ์ โดยจะ
สอบถำมวำ่กลุ่มตวัอยำ่งมีธุรกิจท่ีเป็นของตนเอง และมีขนำดย่อยท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลำ้น กำรเก็บ
ขอ้มูล 200 ตวัอยำ่ง จะเก็บจำกตวัอยำ่งดงัน้ีเป็นธุรกิจคำ้ปลีกขนำดยอ่ม 120 ตวัอยำ่ง เป็นธุรกิจซ้ือมำขำยไป 
(Trading) 60 ตวัอยำ่ง และเป็นธุรกิจท่ีมีกระบวนกำรผลิต 20 ตวัอยำ่ง  
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การวเิคราะห์และการประเมินข้อมูล 
 เม่ือไดก้ลุ่มตวัอย่ำงมำครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดแลว้ ผูว้ิจยัจะท ำกำรแจกแจงและวิเครำะห์เพื่อจดั
กลุ่มควำมคิดหรือขอ้เท็จจริงให้ไดค้วำมหมำยในกำรตีควำมตำมกรอบของวตัถุประสงคใ์หม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะ
ท ำได ้
 

ผลการวจัิย 
 

 ในประเด็นวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำรูปแบบกำรท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดของธุรกิจขนำดยอ่ม 
ท่ีเก่ียวกบักำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรตั้งแต่เม่ือไร จะพบว่ำมีกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดตั้งแต่เร่ิม
กิจกำรจ ำนวน = 60% ไม่มีกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 15% และไม่มีกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร
ทำงกำรตลำดตั้ งแต่เร่ิมกิจกำรแต่มำท ำแผนปฏิบัติกำรภำยหลังจ ำนวน = 25% ท่ีเก่ียวกับกำรแบ่งช่วง
ระยะเวลำของแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดโดยแบ่งเป็นช่วงรำยเดือนจ ำนวน = 5% แบ่งเป็นช่วง 3 เดือน
หรือไตรมำสจ ำนวน = 40% แบ่งเป็นช่วง 6 เดือนหรือคร่ึงปีจ ำนวน = 10% แบ่งเป็นช่วงทั้งปีหรือ 1 ปี 
จ  ำนวน = 5% แบ่งเป็นช่วงตำมฤดูกำลจ ำนวน = 20% และไม่มีกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดจ ำนวน 
= 20% ท่ีเก่ียวกบักำรพยำกรณ์ยอดขำยในแต่ละปีใชห้ลกักำรอยำ่งไร จะพบวำ่มีกำรใชห้ลกัแนวโนม้และกำร
เพิ่มเปอร์เซ็นต์จำกปีท่ีผ่ำนมำจ ำนวน = 50% มีกำรใช้เง่ือนไขหรือสถำนกำรณ์ปัจจุบนัจ ำนวน = 35% ไม่มี
กำรพยำกรณ์เลยจ ำนวน = 15% ท่ีเก่ียวกบักำรจดัสรรกำรส่งเสริมกำรตลำดจะพบวำ่มีกำรจดัสรรกำรส่งเสริม
กำรตลำด ตำมสภำพของธุรกิจท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำจ ำนวน = 90% และไม่มีกำรจดัสรรกำรส่งกำรตลำดจ ำนวน    
= 10% สรุปในรูปตำรำงไดด้งัน้ี 
  
 กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร   100% 
  มีกำรจดัท ำ   85% 
  ไม่มีกำรจดัท ำ   15% 
    
       แบ่งช่วงเวลำของกำรแผนปฏิบติักำร 100% 
  ทุก 3 เดือน   40% 
  ทุก 6 เดือน   10% 
  ตำมฤดูกำล   20% 
  ทุก 12 เดือน (ปี)   5% 
  ไม่มีกำรแบ่งช่วง   20% 
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หลกักำรพยำกรณ์ยอดขำย   100% 
        ใชย้อดขำยในอดีต (แนวโนม้และอตัรำกำรเพิ่ม) 50% 
  ตำมสถำนกำรณ์    35% 
  ไม่มีกำรพยำกรณ์   15% 
  
 กำรจดัสรรกำรส่งเสริมกำรตลำด   100% 
  มีกำรจดัสรร    90% 
  ไม่มี     10% 
    
  

ในประเด็นวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำวิธีกำรประเมินผลของแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดของธุรกิจ
ขนำดย่อม ท่ีเก่ียวกบักำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดพบว่ำธุรกิจขนำดย่อมมีกำรประเมินผล
แผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดจ ำนวน = 80% และไม่มีกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดจ ำนวน    
= 20% ส่วนกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดประเมินผลโดยใช้ระยะเวลำจ ำนวน = 20% กำร
ประเมินผลโดยใช้ยอดขำยจ ำนวน = 70% และกำรประเมินผลโดยใช้กำรวิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดข้ึนจ ำนวน     
= 10% ท่ีเก่ียวกบัวิธีท่ีใช้ในกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดจะใช้กำรดูบนัทึกจ ำนวน = 80% 
และไม่มีกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรทำงกำรตลำดจ ำนวน = 20% ท่ีเก่ียวกับผูท่ี้รับผิดชอบในกำร
ประเมินผลพบว่ำเจำ้ของเป็นผูรั้บผิดชอบจ ำนวน = 80% และไม่มีผูรั้บผิดชอบในกำรประเมินผลจ ำนวน       
= 20% (เพรำะวำ่ไม่มีกำรประเมินผล) ท่ีเก่ียวกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด
พบว่ำธุรกิจขนำดย่อมจะใช้เกณฑ์ยอดขำยหรือยอดลูกคำ้จ ำนวน = 100% ส่วนเหตุผลท่ีใช้เกณฑ์ยอดขำย
พบวำ่มีควำมชดัเจนและมีควำมเหมำะสมจ ำนวน = 100% สรุปในรูปตำรำงไดด้งัน้ี 

 
 กำรประเมินผลแผนปฏิบติักำร 100% 
  มีกำรประเมิน  80% 
  ไม่มีกำรประเมิน  20%  
 
 เกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประเมิน 100% 
  ใชย้อดขำย  70% 
  ใชร้ะยะเวลำ  20% 
  ใชก้ำรวเิครำะห์ปัญหำ 10% 
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 วธีิใชใ้นกำรประเมิน  100% 
  ดูบนัทึกท่ีผำ่นมำ  80% 
  ไม่ไดใ้ช ้  20% 
    
 ผูท่ี้รับผดิชอบในกำรประเมิน 100% 
  เป็นเจำ้ของ  100% 
  

ในประเด็นวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำวิธีกำรแกไ้ขปัญหำท่ีไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 
พบว่ำธุรกิจขนำดยอ่มไม่มีกำรแกไ้ขปัญหำคิดเป็น = 45% และมีกำรแกไ้ขโดยมีแผนฉุกเฉินคิดเป็น = 55% 
ในกลุ่มท่ีมีแผนฉุกเฉินจะมีแผนกำรส่งเสริมกำรตลำดเพื่อกระตุ้นยอดขำย ปรับปรุงกำรโฆษณำใหม่           
หำสินคำ้อ่ืนมำชดเชย มองหำตลำดใหม่ ติดตำมลูกคำ้เดิม เม่ือใชแ้ผนฉุกเฉินแลว้ ปรำกฏผลวำ่ไดผ้ลตำมท่ี
ตั้งใจไว ้= 100% สรุปในรูปตำรำงไดด้งัน้ี 
  
 กำรแกไ้ขปรับปรุงแผนปฏิบติักำร    100% 
  ไม่มีกำรแกไ้ข     45% 
  มีกำรแกไ้ขโดยใชแ้ผนฉุกเฉินหรือเฉพำะหนำ้ 55% 
 
 

การอภิปรายผล 
 

 ในประเด็นกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรทำงกำรตลำดปรำกฏว่ำธุรกิจขนำดย่อมจะมีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 85 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นวำ่เจำ้ของธุรกิจขนำดย่อมให้ควำมส ำคญักบักำร
จดัท ำแผนปฏิบติักำร ซ่ึงก็เป็นรูปแบบพื้นฐำนท่ีควรจะปฏิบติัอยู่แลว้ อยำ่งไรก็ตำม ปรำกฏว่ำธุรกิจขนำด
ยอ่มไม่มีกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 15% ซ่ึงอำจจะมีสำเหตุมำจำกกำรไม่ให้ควำมส ำคญักบักำร
จดัท ำแผนหรืออำจจะมีสำเหตุมำจำกธุรกิจของเจำ้ของไม่มีปัญหำเร่ืองยอดขำยหรือกำรประกอบธุรกิจ กล่ำว
อีกอยำ่งก็คือธุรกิจขำยดีอยูแ่ลว้จนไม่คิดวำ่จะเป็นปัญหำท่ีจะตอ้งน ำไปสู่กำรจดัท ำแผน 
 ในประเด็นกำรแบ่งช่วงเวลำของแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดปรำกฏวำ่มีกำรแบ่งช่วงเวลำเป็นไตร
มำสหรือรำย 3 เดือน 40% แสดงให้เห็นวำ่เจำ้ของธุรกิจนิยมใชก้ำรแบ่งช่วงเวลำเป็นรำย 3 เดือน จึงเป็นกำร
แบ่งช่วงเวลำท่ีนิยมใช้ในธุรกิจทัว่ไปอยู่แลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมจิตร ลว้นจ ำเริญ (2559, p. 111) ท่ีว่ำกำร
แบ่งช่วงเวลำเป็นรำยไตรมำส (3 เดือน) หรือรำยเดือนข้ึนกบัสภำพผลิตภณัฑ์และตลำด อย่ำงไรก็ตำมก็มี
ธุรกิจขนำดยอ่ม 20% ท่ีไม่มีกำรจดัท ำแบ่งช่วงเวลำ ทั้งน้ีอำจจะเป็นเพรำะวำ่ไม่มีกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรอยู่
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ก่อนแล้ว หรือเป็นเพรำะไม่ให้ควำมส ำคญั หรือไม่สนใจกำรจดัแบ่งเวลำเพรำะว่ำไม่มีปัญหำทำงด้ำน
ยอดขำยจึงมองขำ้มไป 
 ในประเด็นกำรจดัสรรกำรส่งเสริมกำรตลำดปรำกฏวำ่ธุรกิจขนำดยอ่มไดมี้กำรจดัสรรเกือบทั้งหมด
คือ 90% และไม่มีกำรจดัสรร 10% แสดงให้เห็นวำ่ธุรกิจขนำดยอ่มให้ควำมส ำคญักบักำรส่งเสริมกำรตลำด 
โดยตระหนกัว่ำกำรจดัสรรกำรส่งเสริมกำรตลำดจะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในกำรสนบัสนุนกำรประกอบธุรกิจ
ขนำดย่อม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมส ำคญัของกำรส่งเสริมกำรขำย อรชร มณีสงค์ และคณะ (2005, p. 304) 
ท่ีว่ำนกักำรตลำดให้ควำมส ำคญักบัเคร่ืองมือกำรส่งเสริมกำรขำยทั้งในภำวะท่ีเศรษฐกิจเขม้แข็งและวิกฤต 
แต่อยำ่งไรก็ตำม มีเจำ้ของธุรกิจขนำดยอ่มส่วนน้อยท่ีไม่มีกำรจดัสรรกำรส่งเสริมกำรตลำด ทั้งน้ีอำจะเป็น
เพรำะไม่มีปัญหำท่ีจะเพิ่มยอดขำยเพรำะขำยดีอยูก่่อน 
 ในประเด็นวิธีกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดของธุรกิจขนำดย่อม ปรำกฏว่ำธุรกิจ
ขนำดยอ่มมีกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 80% และไม่มีกำรประเมินผล 20% แสดงใหเ้ห็นวำ่
เจำ้ของธุรกิจขนำดย่อมเม่ือมีกำรวำงแผนปฏิบติักำรแลว้ใชข้ั้นตอนกำรจดักำรแบบครบขั้นตอนจนถึงกำร
ประเมินผล ซ่ึงเป็นควำมสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในกำรจดักำร เพรำะกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรยอ่มช่วยให้รู้
ว่ำมีขอ้ผิดพลำดท่ีจะต้องท ำกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไรต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดในกระบวนกำร
ก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำด : ขั้นตอนกำรควบคุมของ นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ (2009, p. 32) ท่ีว่ำตอ้งมีกำร
เปรียบเทียบผลไดจ้ำกกำรปฏิบติักบัเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้อยำ่งไรก็ตำมก็มีเจำ้ของธุรกิจขนำดยอ่ม 20% ท่ีไม่มี
กำรใช้แผนกำรประเมินผล ทั้ งน้ีก็แสดงว่ำธุรกิจขนำดย่อมดังกล่ำวไม่มีประเด็นท่ีจะต้องประเมินผล
แผนปฏิบติักำรท่ีเป็นเร่ืองยอดขำย อำจเป็นเพรำะวำ่ยอดขำยท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตำมเป้ำหมำย หรือเป็นธุรกิจท่ีมี
ตลำดตำยตวัอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งหำตลำดเพิ่มเติมหรือเป็นธุรกิจท่ีมีขนำดเล็กหรือเป็นธุรกิจท่ีไม่มีคู่แข่งขนั 
 ในประเด็นว่ำมีกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรทำงกำรตลำดอย่ำงไร ปรำกฏว่ำใช้ยอดขำย
ประเมินผลแผนกำรตลำด 70% ใช้ระยะเวลำประเมินผลแผนปฏิบติักำร 20%  และใช้กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
10% แสดงใหเ้ห็นวำ่เจำ้ของธุรกิจขนำดยอ่มใหน้ ้ ำหนกัของกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรเป็นยอดขำย ซ่ึงก็
เป็นเร่ืองท่ีเขำ้ใจวำ่ยอดขำยเป็นหลกัส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรประเมินผลและกำร
ควบคุมของ Philip Rotler (11th Edition, p. 626) ท่ีว่ำกำรวิเครำะห์ยอดขำยจะเก่ียวขอ้งกบัเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้
ส่วนกำรใช้ระยะเวลำในกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดเป็นกำรแสดงให้เห็นวำ่เจำ้ของธุรกิจ
ขนำดย่อมก ำหนดเกณฑ์ช่วงเวลำท่ีจะประเมินผล โดยมีเหตุผลสนับสนุนถึงควำมไม่มีปัญหำในกำร
ประกอบธุรกิจ ประหน่ึงวำ่ธุรกิจมียอดขำยท่ีสม ่ำเสมอหรือแน่นอน ไม่ตอ้งทุกขร้์อนเร่ืองยอดขำย ส่วนท่ีใช้
กำรวิเครำะห์ปัญหำในกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำรเป็นกำรแสดงออกของธุรกิจขนำดย่อมท่ีเลือกจะ
วเิครำะห์ปัญหำในแผนปฏิบติักำรเพื่อจะน ำไปสู่กำรประเมินผลวำ่มีปัญหำอะไรในแผน 
 ในประเด็นของวิธีท่ีใชใ้นกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดปรำกฏวำ่ธุรกิจขนำดยอ่มได้
ใช้กำรดูบันทึกข้อมูลท่ีได้จัดท ำไว ้80%  และไม่มีกำรประเมินผล 20% แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำของธุรกิจ         
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ขนำดย่อมส่วนใหญ่แลว้เห็นควำมส ำคญัของกำรบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงส่งผลท ำให้สำมำรถท่ีจะน ำมำใช้ในกำร
ประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดได้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมจิตร ลว้นจ ำเริญ (2559,p. 121) 
ท่ีว่ำแผนกำรตลำดจะตอ้งมีกำรประเมินผลกำรตลำดโดยมีกำรติดตำมผลงำนอย่ำง “ใส่ใจ” และสอดคลอ้ง
กับ Philip Kotler (11th , p. 110) ท่ีว่ำแผนกำรตลำดจะต้องมีกำรติดตำมโดยกำรวิเครำะห์กำรย้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อกำรควบคุม ส่วนธุรกิจขนำดยอ่มท่ีไม่มีกำรประเมินผลก็เป็นไปได ้2 ลกัษณะคือ มองไม่เห็น
ควำมส ำคญัท่ีจะตอ้งมีกำรประเมินผลแผน กบัเป็นธุรกิจท่ีไม่มีปัญหำ เช่นยอดขำยเป็นท่ีพอใจ หรือไม่
กระตือรือร้นต่อกำรท ำธุรกิจท่ีจะตอ้งเติบโตอยำ่งมำกมำย 
 ในประเด็นของผูท่ี้รับผดิชอบในกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดปรำกฏวำ่เจำ้ของธุรกิจ
ขนำดย่อมจะเป็นผูป้ระเมินผลเองโดยไม่ได้มอบหมำยผูอ่ื้น แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำของธุรกิจขนำดย่อมให้
ควำมส ำคญัต่อกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดและกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดเอง 
ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะวำ่กำรประเมินผลเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีควรจะติดตำมเองไม่สมควรท่ีจะมอบหมำยบุคคลอ่ืน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั John W.Mullins and Orville C. Walkee, Jr., pp.20) ท่ีวำ่ในแผนปฏิบติักำรจะตอ้งก ำหนดผู ้
ท่ีรับผิดชอบในแผนและสอดคล้องกับ สมจิตร ล้วนจ ำเริญ (2559, p. 118) ท่ีว่ำจะต้องมีกำรก ำหนด
ผูรั้บผดิชอบในแผนปฏิบติักำร 
 ในประเด็นเกณฑ์ท่ีใชใ้นกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด ปรำกฏวำ่ธุรกิจขนำดยอ่มจะ
ใช้ยอดลูกคำ้หรือยอดขำยเป็นเกณฑ์ประเมินผลปฏิบติักำรทำงกำรตลำด 100% ก็เป็นเร่ืองพื้นฐำนของกำร
ประกอบธุรกิจใด ๆ ท่ีจะเนน้กำรใช้ยอดขำยหรือยอดลูกคำ้ เพรำะวำ่เจำ้ของธุรกิจขนำดยอ่มยงัมุ่งมัน่อยูก่บั
สถำนะของธุรกิจและมีควำมเหมำะสมกบัมีควำมชดัเจนในกำรประเมินผล เพรำะเป็นตวัเลขท่ีวดัผลหรือ
ประเมินผลได ้
 ในประเด็นของวิธีกำรแกไ้ขในกรณีท่ีแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด ปรำกฏ
ว่ำเจำ้ของธุรกิจขนำดย่อมจะมีแผนฉุกเฉินท่ีจะแก้ไขปัญหำ 55% และไม่มีกำรแก้ไข 45% แสดงว่ำธุรกิจ
ขนำดยอ่มให้ควำมส ำคญัท่ีจะแกไ้ขปัญหำ แต่ก็มีประเด็นท่ีน่ำสนใจท่ีวำ่ไม่มีกำรแกไ้ข 45% ทั้งน้ีอำจจะเป็น
เพรำะว่ำเป็นธุรกิจขนำดย่อมกำรแข่งขนัจะไม่รุนแรง จนส่งผลท ำให้ไม่ตอ้งกระตือรือร้นท่ีจะตอ้งแก้ไข
ปัญหำ ประกอบกบัท ำธุรกิจมำนำนจนอยูต่วัและมีควำมมัน่คง จึงสำมำรถด ำรงกิจกำรอยูต่่อไปได ้ถึงปีหนำ้
หรือช่วงหน้ำปัญหำต่ำง ๆ ก็จะคล่ีคลำยไปเองได ้ในกำรใช้แผนฉุกเฉินของธุรกิจขนำดย่อมปรำกฏว่ำทั้ง 
100% จะใชแ้ผนส่งเสริมกำรตลำดเพื่อใชแ้กไ้ขปัญหำเร่ืองยอดลูกคำ้หรือยอดขำย ซ่ึงก็เป็นไปตำมหลกักำร
ตลำดท่ีใชก้ำรส่งเสริมกำรตลำดท่ีจะกระตุน้ยอดขำย   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จำกบทสรุปและกำรอภิปรำยผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ผูว้จิยัมีควำมคิดเห็นท่ีจะเสนอแนะดงัน้ี 
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 1.นกัธุรกิจขนำดยอ่มท่ีไม่มีกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดอยู ่20% นั้น เป็นเร่ืองท่ีไม่
ควรปฏิบติั ทั้งน้ีเพรำะวำ่จะเป็นกำรเพำะหรือก่อตวัควำมประมำทในกำรประกอบธุรกิจ ถึงแมว้ำ่ยอดขำยจะ
บรรลุเป้ำหมำยก็ตำม กำรท่ีนกัธุรกิจขนำดยอ่มควรจะมีกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำดก็เพื่อจะ
แสดงให้เห็นถึงกำรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรประเมินผลและเป็นกำรเตรียมตวัส ำหรับกำรขยำยตวั
ของธุรกิจในอนำคต ดงันั้นถำ้ไม่มีกำรประเมินผลดงักล่ำวก็ยอ่มจะเป็นจุดบกพร่องส ำหรับกำรจดักำรของ
นกัธุรกิจขนำดยอ่ม 
 2.นกัธุรกิจขนำดย่อมไม่ควรใช้ “ยอดขำย” เป็นเกณฑ์ในกำรประเมินแผนปฏิบติักำรทำงตลำดแต่
อยำ่งเดียว แต่ควรท่ีจะใชเ้กณฑอ่ื์นประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำยหรือตน้ทุน ควำมพยำยำมของพนกังำน กำร
ใช้ค่ำใช้จ่ำยหรือตน้ทุนเป็นเกณฑ์ในกำรประเมิน จะช่วยให้นักธุรกิจขนำดย่อมมีควำมรอบคอบในกำร
ปฏิบติัภำรกิจ เพรำะถำ้สำมำรถควบคุมหรือดูแลตน้ทุนหรือค่ำใชจ่้ำย ไดก้็ยอ่มจะส่งผลต่อผลก ำไรท่ีเกิดจำก
ยอดขำยได ้กำรมียอดขำยสูงและมีค่ำใช้จ่ำยสูงจึงไม่เกิดประสิทธิผล ดงันั้นถำ้มีกำรประเมินค่ำใชจ่้ำยหรือ
ตน้ทุนทำงกำรตลำดจะช่วยให้นกัธุรกิจขนำดย่อมบริหำรจดักำรธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ ส่วนในประเด็น
กำรประเมินควำมพยำยำมของพนกังำนก็มีประโยชน์ท่ีช่วยใหก้ำรประเมินผลมีควำมครบถว้นและเป็นธรรม
กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรสร้ำงยอดขำย อย่ำงในกรณีท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ผูบ้ริโภคมีก ำลงัซ้ือลดลง ย่อมส่งผลต่อ
ยอดขำยท่ีลดลงได ้ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีตอ้งใหค้วำมเป็นธรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรขำย 
 3.ในประเด็นผูรั้บผิดชอบในกำรประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด เจำ้ของธุรกิจขนำดย่อม
สำมำรถจะมอบหมำยใหผู้อ่ื้นท ำแทนได ้โดยวำงระบบกำรท ำงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะเป็นกำรแบ่ง
เบำภำระของเจำ้ของธุรกิจ อนัจะท ำใหเ้จำ้ของธุรกิจขนำดยอ่มสำมำรถใชเ้วลำไปในทำงพฒันำธุรกิจใหเ้จริญ
ยิง่ข้ึน และขณะเดียวกนัก็เป็นกำรสร้ำงบุคลำกรข้ึนมำท ำหนำ้ท่ีประเมินผลแผนปฏิบติักำรทำงกำรตลำด อนั
เป็นกำรพฒันำบุคลำกรอีกทำงหน่ึง 
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์กบังานด้านการประชาสัมพนัธ์ 
STRATEGIC PLANNING IN PUBLIC RELATIONS 

 
กญัญำ  ศิริสกุล1 

 
บทคัดย่อ 

 
 กำรศึกษำน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำระดบักำรใชข้ั้นตอนต่ำงๆ ในกระบวนกำร  และเคร่ืองมือและ
เทคนิคด้ำนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ของนักประชำสัมพนัธ์ในประเทศไทย  และเพื่อเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงของระดบักำรใช้ตำมประเภทและขนำดขององค์กำร  โดยกำรส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณียไ์ปยงั
สมำชิกของสมำคมนกัประชำสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย 
 ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลนั้นใช้กำรแจกแจงควำมถ่ี  ค่ำเฉล่ีย  และกำรทดสอบควำมแปรปรวนทำง
เดียว (One-way ANOVA) ในกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของระดบักำรใชข้ั้นตอนต่ำงๆ ในกระบวนกำร  
และเคร่ืองมือและเทคนิคดำ้นกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ของนกัประชำสัมพนัธ์ตำมประเภทและขนำดของ
องคก์ำร  และใชว้ธีิกำรทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe test) ในกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่  

ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล พบวำ่  นกัประชำสัมพนัธ์ใหค้วำมส ำคญักบัขั้นตอนกำรพิจำรณำพนัธกิจมำก
ท่ีสุด  ขณะท่ีขั้ นตอนกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลมีค่ำเฉล่ียน้อยท่ีสุด  และเคร่ืองมือท่ีนัก
ประชำสัมพนัธ์นิยมใช้มำกท่ีสุด คือ Planning sheet  และท่ีใช้น้อยท่ีสุด คือ Gantt chart  ส่วนกำรทดสอบ
สมมติฐำนพบควำมแตกต่ำงในกำรใชข้ั้นตอนต่ำงๆ  และเคร่ืองมือและเทคนิคต่ำงๆ ของกำรวำงแผนเชิงกล
ยทุธ์ตำมประเภทและขนำดขององคก์ำร  

ผลกำรศึกษำน้ีเป็นประโยชน์แก่ทั้งนกัวิชำกำรและนกัวิชำชีพในกำรน ำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มทกัษะ
ดำ้นกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ให้กบันกัประชำสัมพนัธ์   อย่ำงไรก็ตำม  ขอ้จ ำกดัท่ีส ำคญัของกำรวิจยัน้ี คือ  
ขนำดของตวัอยำ่งในกำรวเิครำะห์ขอ้มูลท่ีค่อนขำ้งนอ้ย    

 
ค าส าคัญ : กำรประชำสัมพนัธ์  กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์  กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์  เคร่ืองมือและ

เทคนิคดำ้นกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์  ANOVA 

 

 
 

1 รองศำสตรำจำรย ์ภำควิชำกำรโฆษณำและกำรประชำสมัพนัธ์  คณะบริหำรธุรกิจ  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to explore the current strategic planning practices in terms of planning 
process, tools and techniques in public relations in Thailand, and to compare such practices by sector and 
size of organizations.  This research employed the mail-survey method to collect data from the active 
members of the Public Relations Society of Thailand.  The questionnaire was designed to gather data on 
the current strategic planning practices in terms of planning process, tools and techniques employed by 
public relations practitioners.  One-way ANOVA was utilized for hypotheses testing.  This study indicated 
that  Thai public relations practitioners consider ‘Consideration of Mission Statement’ as the most 
important step in the strategic planning process, and also rate ‘Planning Sheet’ and ‘SWOT Analysis’ as 
two ranking instruments which are used frequently and respectively for planning tools and techniques.  
The results indicate that there are significant differences in strategic planning process, tools and 
techniques by sector and size of organizations.  The limitations of this study are: a fairly low response 
rate, a self-reporting approach, and Thailand-centered context.  Further research can be carried out with 
larger sample sizes, qualitative techniques, and in other countries.  Based on the findings, it is 
recommended that strategic planning practices be utilized in a high degree professionally.  The findings 
herein contained are useful for public relations practitioners to develop strategic planning skills.  The 
findings will be beneficial for higher education sector to revamp its curricular and programs with more 
relevant knowledge/skills.  This research adds information to both public relations and strategic 
management literature by providing empirical evidence on strategic planning practices in public relations 
industry in Thailand. 
 
Key words :  Public relations, Strategic planning, Strategic planning process, Planning tools and 
techniques, ANOVA. 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภำพกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกข้ึนเช่นปัจจุบนั  ส่งผลใหผู้บ้ริหำรระดบัสูงองคก์ำรต่ำงๆ ต่ำงมองหำ
วธีิกำรต่ำงๆ ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของผลกำรด ำเนินงำนเพื่อใหป้ระสบควำมส ำเร็จและอยู่
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รอดในตลำดได ้ จึงตอ้งกำรใหฝ่้ำยประชำสัมพนัธ์ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนใหส้นบัสนุน
พนัธกิจและเป้ำหมำยขององคก์ำรมำกข้ึนเช่นเดียวกบังำนอ่ืนๆ  

กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในกำรจดัสรรทรัพยำกรต่ำงๆ
ให้ตอบสนองต่อสภำพแวดลอ้มทั้งภำยในและภำยนอกท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ขององคก์ำร  ปัจจุบนั กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์ถือเป็นหวัใจของงำนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ (Whiteley, 2013)  
ท่ีนอกจำกจะช่วยปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนแลว้  ยงัช่วยให้งำนประชำสัมพนัธ์สนบัสนุน
เป้ำหมำยขององคก์ำรไดดี้ข้ึน (Andersen, 2000; Tapinos et al., 2001)   โดยกำรพิสูจน์ให้เห็นถึงควำมส ำคญั
ของกำรส่ือสำรเชิงกลยุทธ์ท่ีมีต่อเป้ำหมำยขององคก์ำรทั้งในดำ้นผลกำรประกอบกำร (Rennie, 2015)  และ
ช่ือเสียงขององคก์ำร (Whiteley, 2013)   

ในอดีต  นักประชำสัมพนัธ์มีหน้ำท่ีในกำรด ำเนินงำนเพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรขององค์กำรไปยงั
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นหลกั  แต่เม่ือเวลำผ่ำนไป  งำนของนกัประชำสัมพนัธ์เร่ิมเปล่ียนแปลงไป  ตอ้งเก่ียวขอ้ง
กบังำนดำ้นบริหำรมำกข้ึน ส่งผลให้ตอ้งพฒันำทกัษะดำ้นกำรบริหำรต่ำงๆ รวมถึงควำมพยำยำมในกำรน ำ
เคร่ืองมือและวธีิกำรใหม่ๆ เขำ้มำใชใ้นกำรด ำเนินงำนมำกข้ึน  แมว้ำ่  นกัประชำสัมพนัธ์มีกำรน ำแนวคิดดำ้น
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์มำใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์เป็นเวลำมำนำนกว่ำ  30  ปีแล้ว 
(Grunig, 1987)  อยำ่งไรก็ตำม  กำรศึกษำเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบักำรน ำกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์มำใชใ้นงำนดำ้น
กำรประชำสัมพนัธ์ยงัมีนอ้ยมำก (Khodarahmi, 2009) โดยเฉพำะแนวทำงในกำรปรับใช ้ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 วตัถุประสงค์ของกำรวิจยัน้ีคือ  กำรศึกษำแนวทำงท่ีนกัประชำสัมพนัธ์ไทยน ำกำรวำงแผนเชิงกล
ยทุธ์มำใชใ้นกำรด ำเนินงำน  โดยมุ่งเนน้ศึกษำถึงระดบัท่ีนกัประชำสัมพนัธ์ไทยใชข้ั้นตอนต่ำงๆ  และระดบั
กำรใชเ้คร่ืองมือต่ำงๆ ของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในงำนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์  รวมถึงกำรเปรียบเทียบ
กำรใช้ขั้นตอนและเคร่ืองมือต่ำงๆ ของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในงำนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์ตำมประเภท
และขนำดขององคก์ำร   

 
ขอบเขตของการวจัิย 

กำรวจิยัน้ีก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำไวด้งัต่อไปน้ี 
1. กำรศึกษำน้ีมุ่งส ำรวจควำมคิดเห็นของนักประชำสัมพันธ์ท่ีเป็นสมำชิกของสมำคมนัก

ประชำสัมพนัธ์แห่งประเทศไทยเท่ำนั้น 
2. กำรศึกษำน้ีมุ่งศึกษำเฉพำะระดับกำรใช้ขั้นตอน และเคร่ืองมือและเทคนิคต่ำงๆ ของกำร

วำงแผนเชิงกลยทุธ์ในกำรวำงแผนงำนดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์เท่ำนั้น 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 กำรศึกษำน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจท่ีมีสมำชิกของสมำคมนกัประชำสัมพนัธ์แห่งประเทศไทยเป็น
กลุ่มตวัอยำ่ง  มีวตัถุประสงคส์ ำคญั  คือ  เพื่อให้ทรำบถึงระดบักำรใชข้ั้นตอนต่ำงๆ ในกระบวนกำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์  และกำรใช้เคร่ืองมือและเทคนิคของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  รวมถึงเพื่ อเปรียบเทียบกำรใช้
ขั้นตอนและเคร่ืองมือและเทคนิคต่ำงๆ ตำมประเภทและขนำดขององคก์ำร     
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 แบบสอบถำมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรศึกษำน้ีพฒันำข้ึนจำกกำรศึกษำวรรณกรรมดำ้นกำรวำงแผน
เชิงกลยทุธ์   แบบสอบถำมแยกเป็น  3  ส่วน  ส่วนแรกเป็นค ำถำมเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะองคก์ำร
ของนักประชำสัมพนัธ์  ส่วนท่ีสองเป็นค ำถำมเก่ียวกับขั้นตอนของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  ซ่ึงจำก
วรรณกรรมท่ีศึกษำ  ขั้นตอนกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์ท่ีใชใ้นกำรวจิยัน้ีแยกเป็น  9  ขั้นตอนดงัน้ี  กำรพิจำรณำ
พนัธกิจ  กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยนอก  กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยใน  กำรระบุควำมตอ้งกำร
ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  กำรก ำหนดวตัถุประสงค์  กำรพฒันำกลยุทธ์  กำรพฒันำแผนกำรปฏิบติังำน  
กำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมินผล  และกำรทบทวนแผนงำน  และส่วนท่ีสำมเป็นค ำถำมเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
และเทคนิคท่ีใช้ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  ซ่ึงในกำรวิจัยน้ีแยกเป็น  6  เทคนิคดังน้ี   กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยนอก (PEST analysis)  กำรก ำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัยคุกคำม (SWOT 
analysis)  กำรวิเครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis)  แผนภูมิแกนต์ หรือ Gantt Chart  
แผน่วำงแผน (Planning Sheet)  และกำรเปรียบเทียบกบัองคก์ำรท่ีเป็นเลิศ (Benchmarking)    

ค ำถำมส่วนใหญ่เป็นค ำถำมแบบปลำยปิดท่ีใชม้ำตรำประมำณค่ำควำมส ำคญัของไลเกิร์ต  5  ระดบั 
(A five-point Likert scale)   ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ลกัษณะขององคก์ำรประกอบดว้ย  ประเภทขององคก์ำรท่ี
แยกเป็นองคก์ำรภำครัฐและภำคเอกชน  และขนำดขององคก์ำรท่ีก ำหนดจำกจ ำนวนพนกังำนทั้งหมดของ
องคก์ำร  ส่วนระดบักำรใชข้ั้นตอน และเคร่ืองมือและเทคนิคต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  เป็นตวั
แปรตำม    

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัน้ีไดมี้กำรทดสอบคุณภำพทั้งควำมเท่ียงตรง (Validity) และควำมน่ำเช่ือถือ 
(Reliability)   ในกำรทดสอบควำมเท่ียงตรงนั้นท ำ 2  ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนแรก  กำรสอบถำมควำมคิดเห็น
ของนกัประชำสัมพนัธ์จ ำนวน 3  คนเพื่อให้เน้ือหำสอดคลอ้งกบักำรปฏิบติังำนดำ้นน้ีในปัจจุบนั  จำกนั้นน ำ
แบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบกบัสมำชิกของสมำคมนกัประชำสัมพนัธ์แห่งประเทศไทยจ ำนวน  
30  คนแลว้ค ำนวณค่ำสัมประสิทธ์ครอนแบช (Cronbach’s alpha coefficients)  ทั้งในภำพรวมและค ำถำมแต่
ละส่วน  ไดค้่ำสัมประสิทธ์ครอนแบชส ำหรับแบบสอบถำมทั้งชุดเท่ำกบั  0.922  ค่ำสัมประสิทธ์ครอนแบช
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ส ำหรับส่วนขั้นตอนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ท่ี  0.916   และค่ำสัมประสิทธ์ครอนแบชส ำหรับส่วนเคร่ืองมือ
และเทคนิคท่ี 0.845  ซ่ึงแสดงวำ่แบบสอบถำมนั้นมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัสูง  

 
การเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 

 แบบสอบถำมท่ีพฒันำท ำข้ึนไดส่้งไปยงัสมำชิกของสมำคมนกัประชำสัมพนัธ์แห่งประเทศไทยใน
เดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยน 2552   หลงัจำกตรวจสอบควำมสมบรูณ์ของแบบสอบถำมพบวำ่  มีเพียง 117 
ชุดท่ีสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูลได ้ คิดเป็นอตัรำกำรตอบกลบัเท่ำกบั  15.6  เปอร์เซ็นต ์  

ส่วนกำรวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีได้จำกกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลทำงไปรษณียน์ั้นใช้กำรแจกแจงควำมถ่ี  
และค่ำเฉล่ีย  ในกำรทดสอบสมมติฐำนใช้กำรทดสอบควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way Analysis of 
Variance - ANOVA) ในกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงในกำรใช้ขั้นตอน และเคร่ืองมือและเทคนิคต่ำงๆ 
ตำมประเภทและขนำดขององค์กำร  และใช้วิธีกำรทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe test) ในกำรทดสอบควำม
แตกต่ำงรำยคู ่  
  

ผลการวจัิย 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลและองค์การ   

ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะบุคคลและองคก์ำรของผูต้อบแบบสอบถำมแสดงในตำรำงท่ี 1  

ตำรำงท่ี 1  
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะบุคคลและองคก์ำรของกลุ่มตวัอยำ่ง 

            จ านวน           เปอร์เซ็นต์ 

 ผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด   117            100.0 
 ประเภทองคก์ำร 

 ภำครัฐ     45  38.5 
 ภำคเอกชน    72  61.5 

 ขนำดขององคก์ำร (จ ำนวนพนกังำน) 
  นอ้ยกวำ่ 100 คน    30  25.6 
  100-999 คน    29  24.3 
  1000 คนข้ึนไป    58  49.6 
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ระดับการใช้ข้ันตอนและเคร่ืองมือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
จำกขอ้มูลท่ีไดรั้บ  ขั้นตอน  และเคร่ืองมือและเทคนิคของกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์ท่ีกลุ่มตวัอยำ่งใช้

สรุปในตำรำงท่ี 2   
ตำรำงท่ี 2 

จ ำนวนและเปอร์เซ็นตค์วำมถ่ีของระดบักำรใช ้ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  และอนัดบัตำมค่ำเฉล่ีย  
 ระดบัการใช้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(SD) 
อนัดบัตาม 
ค่าเฉลีย่ 1 2 3 4 5 

ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์          
กำรพิจำรณำพนัธะกิจ N 

% 
- 
- 

4 
3.4 

14 
12.0 

57 
48.7 

42 
35.9 

4.17 0.769 1 

กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยนอก N 
% 

1 
0.9 

4 
3.4 

27 
23.1 

60 
51.3 

25 
21.4 

3.89 0.807 6 

กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยใน N 
% 

1 
0.9 

4 
3.4 

23 
19.7 

60 
51.3 

29 
24.8 

3.96 0.814 2= 

กำรวิเครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย N 
% 

- 
- 

5 
4.3 

31 
26.5 

61 
52.1 

20 
17.1 

3.82 0.716 7 

กำรก ำหนดวตัถุประสงคด์ำ้นกำร
ประชำสมัพนัธ์ 

N 
% 

1 
0.9 

3 
2.6 

26 
22.2 

64 
54.7 

23 
19.7 

3.90 0.770 5 

กำรพฒันำกลยทุธ์ดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ N 
% 

1 
0.9 

2 
1.7 

22 
18.8 

68 
58.1 

24 
20.5 

3.96 0.736 2= 

กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร N 
% 

- 
- 

3 
2.6 

28 
23.9 

58 
49.6 

28 
23.9 

3.95 0.764 4 

กำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมินผล N 
% 

1 
0.9 

13 
11.1 

35 
29.9 

50 
42.7 

18 
15.4 

3.61 0.909 9 

กำรทบทวนแผน N 
% 

2 
1.7 

9 
7.7 

36 
30.8 

53 
45.3 

17 
14.5 

3.63 0.887 8 

เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้          
PEST analysis N 

% 
2 

1.7 
10 
8.5 

36 
30.8 

48 
41.0 

21 
17.9 

3.65 0.931 4 

SWOT analysis N 
% 

1 
0.9 

6 
5.1 

36 
30.8 

49 
41.9 

25 
21.4 

3.78 0.872 2 

Stakeholder analysis N 
% 

1 
0.9 

7 
6.0 

42 
35.9 

41 
35.0 

26 
22.2 

3.72 0.908 3 

Gantt chart N 
% 

12 
10.3 

21 
17.9 

43 
36.8 

29 
24.8 

12 
10.3 

3.07 1.120 6 

Planning sheet N 
% 

3 
2.6 

8 
6.8 

17 
14.5 

61 
52.1 

28 
23.9 

3.88 0.939 1 

Benchmarking N 
% 

5 
4.3 

10 
8.5 

41 
35.0 

38 
32.5 

23 
19.7 

3.55 1.038 5 

หมำยเหตุ:  1- นอ้ยท่ีสุด   2 - นอ้ย   3 – ปำนกลำง   4 – มำก   5 – มำกที่สุด 
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 จำกตำรำงท่ี 2   เม่ือพิจำรณำขั้นตอนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์จะพบว่ำ  ขั้นตอน  “กำรพิจำรณำ  
พนัธกิจ”  มีค่ำเฉล่ียสูงท่ีสุด  ขณะท่ีขั้นตอน “กำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผล” มีค่ำเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  ส่วน
เคร่ืองมือและเทคนิคของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีกลุ่มตวัอย่ำงใช้  พบว่ำ  เคร่ืองมือท่ีนกัประชำสัมพนัธ์
นิยมใชม้ำกท่ีสุด คือ Planning sheet  และเคร่ืองมือท่ีใชน้อ้ยท่ีสุด คือ Gantt chart 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 กำรทดสอบสมมติฐำนแยกเป็นกำรทดสอบตำมประเภทและขนำดขององคก์ำร 
การใช้ขั้นตอน และเคร่ืองมือและเทคนิคตามประเภทขององค์การ 

 กำรใช ้ANOVA ในวเิครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท่ีนกัประชำสัมพนัธ์ใชข้ั้นตอน  และเคร่ืองมือและ
เทคนิคของกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์ตำมประเภทขององคก์ำร  สำมำรถสรุปไดด้งัตำรำงท่ี 3 

ตำรำงท่ี 3 
จ ำนวนและเปอร์เซ็นต ์ ค่ำเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และผลกำรทดสอบตำมประเภทขององคก์ำร 

 ภำครัฐ 
(N=45) 

ภำคเอกชน 
(N=72) 

F  
value 

Mean SD Mean SD 
ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์      

กำรพิจำรณำพนัธะกิจ 4.16 0.706 4.18 0.811 .029 
กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยนอก 3.78 0.902 3.96 0.740 1.391 
กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยใน* 3.78 0.902 4.07 0.738 3.640 
กำรวิเครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย** 3.64 0.773 3.93 0.738 4.013 
กำรก ำหนดวตัถุประสงคด์ำ้นกำรประชำสมัพนัธ์* 3.73 0.863 4.00 0.692 3.390 
กำรพฒันำกลยทุธ์ดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์** 3.76 0.773 4.08 0.687 5.721 
กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร*** 3.67 0.739 4.13 0.730 10.812 
กำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมินผล 3.60 0.809 3.61 0.972 .004 
กำรทบทวนแผน 3.53 0.869 3.69 0.898 .914 

ค่าเฉลีย่ 3.74 0.644 3.96 0.594 2.244 
เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้      

PEST analysis  3.71 1.036 3.61 0.865 .317 
SWOT analysis  3.78 0.951 3.78 0.826 .000 
Stakeholder analysis*  3.53 0.968 3.83 0.856 3.075 
Gantt chart  3.07 1.074 3.07 1.155 .000 
Planning Sheet  3.78 0.927 3.94 0.948 .871 
Benchmarking  3.40 1.074 3.64 1.011 1.473 

ค่าเฉลีย่ 3.54 0.799 3.64 0.628 .447 

*p<0.10, **p<0.05, ***p=0.001 
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 จำกตำรำงท่ี 3  พบว่ำ  ค่ำเฉล่ียทั้งของขั้นตอนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (3.96)  และเคร่ืองมือและ
เทคนิคของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (3.64) ขององค์กำรภำคเอกชนสูงกว่ำค่ำเฉล่ียขององคก์ำรภำครัฐ (3.74 
และ 3.54) ตำมล ำดับ  ซ่ึงหมำยควำมว่ำ  นักประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรภำคเอกชนใช้ทั้งขั้นตอน  และ
เคร่ืองมือและเทคนิคของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์มำกกว่ำนักประชำสัมพนัธ์ขององค์กำรภำครัฐ  และเม่ือ
เปรียบเทียบในแต่ละขั้นตอน  พบว่ำ  นกัประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรภำคเอกชนใช้ทุกขั้นตอนกำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์มำกกว่ำ  และใช้เคร่ืองมือและเทคนิค  ได้แก่  Stakeholder analysis, Planning sheet  และ 
Benchmarking  มำกกวำ่ นกัประชำสัมพนัธ์ในองคก์ำรภำครัฐ 
 ผลกำรวิ เ ครำะ ห์ด้วย  ANOVA เพื่ อ เป รียบ เ ที ยบควำมแตก ต่ ำงของระดับกำรใช้ของ                                
นกัประชำสัมพนัธ์ภำครัฐและภำคเอกชน  ในขั้นตอนของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  พบว่ำ  มีควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชนใน  5  ขั้นตอน  แยกเป็น  3  กลุ่มตำมระดบันยัส ำคญั  ดงัน้ี  ควำมแตกต่ำง ณ 
ระดับนัยส ำคญั 0.10  มี 2 ขั้นตอนคือ  กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน (F=3.640)  และกำรก ำหนด
วตัถุประสงค ์(F=3.390)   ควำมแตกต่ำง ณ ระดบันยัส ำคญั 0.05  มี 2 ขั้นตอนคือ  กำรวเิครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสีย (F=4.013)  และกำรพฒันำกลยุทธ์ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ (F=5.721)  และควำมแตกต่ำง ณ 
ระดบันยัส ำคญั 0.001  มีเพียงขั้นตอนเดียวคือ กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร (F= 10.812)  ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์
สนบัสนุนสมมติฐำนขอ้ 1.1  

ผลกำรวิเครำะห์แสดงควำมแตกต่ำงของกำรใช้เคร่ืองมือและเทคนิคของนกัประชำสัมพนัธ์ภำครัฐ
และภำคเอกชนเพียงเคร่ืองมือเดียว ณ ระดบันยัส ำคญั 0.10  คือ Stakeholder analysis (F=3.075)  จึงไม่อำจ
ปฏิเสธสมมติฐำนขอ้ 1.2  ได ้   

 
การใช้ขั้นตอนและเคร่ืองมือและเทคนิคตามขนาดขององค์การ 

 ในวิเครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท่ีนกัประชำสัมพนัธ์ใช้ขั้นตอน  และเคร่ืองมือและเทคนิคของกำร
วำงแผนเชิงกลยทุธ์ตำมประเภทขององคก์ำร  สำมำรถสรุปไดด้งัตำรำงท่ี 4 

จำกตำรำงท่ี 4  แสดงว่ำ  องค์กำรขนำดกลำงมีค่ำเฉล่ียของขั้นตอนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (3.98)  
และเคร่ืองมือและเทคนิคของกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์ (3.72) ใกลเ้คียงกบัองคก์ำรขนำดใหญ่ (3.93 และ 3.67)    
สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียขององคก์ำรขนำดเล็ก (3.67 และ 3.36)  ซ่ึงหมำยควำมวำ่  นกัประชำสัมพนัธ์ในองคก์ำรขนำด
กลำงและขนำดใหญ่ใชก้ำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์มำกกวำ่ในองคก์ำรขนำดเล็ก  อยำ่งไรก็ตำม  เม่ือเปรียบเทียบ
ดว้ย  ANOVA และ Scheffe  พบควำมแตกต่ำงในขั้นตอนกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์เฉพำะขั้นตอนกำรพิจำรณำ
พนัธะกิจ ณ ระดบันยัส ำคญั 0.001  และในส่วนเคร่ืองมือและเทคนิค  พบควำมแตกต่ำง ณ ระดบันยัส ำคญั 
0.05  เฉพำะเคร่ืองมือ Benchmarking  เท่ำนั้ น   ซ่ึงหมำยควำมว่ำ  ในขั้นตอนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์   
นักประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่มีกำรพิจำรณำพนัธกิจขององค์กำรมำกกว่ำ 
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นกัประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรขนำดเล็ก ในส่วนเคร่ืองมือและเทคนิค  นกัประชำสัมพนัธ์ในองคก์ำรขนำด
ใหญ่ใช้เคร่ืองมือ Benchmarking  มำกกว่ำนักประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรขนำดเล็ก  ผลกำรวิเครำะห์จึง
สนบัสนุนทั้งสมมติฐำน  2.1  และ  2.2   

ตำรำงท่ี 4 
จ ำนวน เปอร์เซ็นต ์ ค่ำเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และผลกำรทดสอบตำมขนำดขององคก์ำร 

 ขนำด Difference by  
Scheffe  

tests 
เล็ก 

(N=30) 
กลำง 

(N=29) 
ใหญ่ 

(N=58) 
Mean SD Mean SD Mean SD 

ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์        
กำรพิจำรณำพนัธะกิจ*** 3.73 0.828 4.41 0.682 4.28 0.696 M,L>S 
กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยนอก 3.80 0.925 3.90 0.860 3.93 0.722 - 
กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยใน 3.87 1.008 4.00 0.707 3.98 0.767 - 
กำรวิเครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3.67 0.844 3.86 0.833 3.88 0.677 - 
กำรก ำหนดวตัถุประสงคด์ำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ 3.70 0.952 4.00 0.598 3.95 0.736 - 
กำรพฒันำกลยทุธ์ดำ้นกำรประชำสมัพนัธ์ 3.83 0.913 4.07 0.651 3.97 0.674 - 
กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร 3.80 0.805 4.10 0.673 3.95 0.782 - 
กำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมินผล 3.33 0.922 3.69 0.806 3.71 0.937 - 
กำรทบทวนแผน 3.33 0.884 3.79 0.726 3.71 0.937 - 

ค่าเฉลีย่ 3.67 0.758 3.98 0.580 3.93 0.545  
เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้        

PEST analysis  3.43 1.006 3.72 0.797 3.72 0.951 - 
SWOT analysis  3.70 0.988 3.86 0.789 3.78 0.859 - 
Stakeholder analysis 3.57 0.898 3.79 0.978 3.76 0.885 - 
Gantt chart  2.77 1.135 3.34 0.974 3.09 1.159 - 
Planning Sheet  3.57 1.104 4.07 0.704 3.95 0.926 - 
Benchmarking**  3.17 0.874 3.52 1.090 3.76 1.048 L>S 

ค่าเฉลีย่ 3.36 0.795 3.72 0.610 3.67 0.665  

**p<0.05, ***p=0.001 

สรุปและการอภิปรายผล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำพบวำ่  นกัประชำสัมพนัธ์เห็นวำ่  กำรพิจำรณำพนัธกิจเป็นขั้นตอนท่ีส ำคญั
ท่ีสุดของขั้นตอนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  ซ่ึงไม่น่ำประหลำดใจนักเพรำะผูบ้ริหำรระดบัสูงตอ้งกำรให้
หน่วยงำนต่ำงๆ ด ำเนินงำนใหส้นบัสนุนพนัธกิจขององคก์ำรมำกข้ึน ดงัท่ี Whiteley  (2013)  ใหค้วำมเห็นวำ่ 
พนัธกิจขององค์กำรจะช่วยให้หน่วยงำนมีทิศทำงท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และวำง
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แผนกำรด ำเนินงำนท่ีจะช่วยให้บรรลุพนัธกิจขององค์กำร  เปรียบเหมือนกำรใช้ GPS เป็นเคร่ืองน ำทำง  
ขณะท่ีผลกำรศึกษำพบวำ่  กำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีมีควำมส ำคญันอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงอำจ
เน่ืองมำจำกกำรท่ีนกัประชำสัมพนัธ์เห็นว่ำงำนดำ้นกำรส่ือสำรนั้นยำกท่ีจะวดัผลไดอ้ย่ำงชดัเจน (Weiner, 
2006)  อย่ำงไรก็ตำม Rennie (2013)  เสนอว่ำ  กำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลทั้งด้ำนปริมำณและ
คุณภำพเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะช่วยให้ทรำบวำ่ผลกำรด ำเนินงำนนั้นบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไวม้ำกนอ้ย
เพียงใด  กำรท่ีนกัประชำสัมพนัธ์ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลนอ้ย อำจส่งผลให้
ไม่สำมำรถช้ีแจงให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงเห็นวำ่งำนดำ้นฝ่ำยประชำสัมพนัธ์มีส่วนช่วยให้องคก์ำรบรรลุพนัธกิจ
ท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงชัดเจนได้   ส ำหรับในส่วนของกำรใช้เคร่ืองมือและเทคนิค  นักประชำสัมพนัธ์ใช้  
Planning sheet  และ  SWOT analysis  มำกเป็นอันดับท่ี 1  และ 2  ตำมล ำดับ  ทั้ ง น้ีอำจเน่ืองมำจำก
ควำมคุน้เคยกบัเคร่ืองมือทั้งสองประเภทน้ี  เพรำะ Planning sheet  เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวำงแผนมำนำน
แลว้  ขณะท่ี SWOT analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชอ้ยำ่งแพร่หลำยในปัจจุบนัเพื่อใหเ้ขำ้ใจถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ี
มีควำมส ำคญัหรือมีอิทธิพลต่อสถำนกำรณ์นั้นอย่ำงถ่องแท ้ก่อนท่ีจะก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์กำร
ด ำเนินงำน แต่ท่ีน่ำประหลำดใจคือ  นกัประชำสัมพนัธ์ใช ้ PEST analysis  นอ้ยกวำ่  SWOT analysis  ท่ีเป็น
เช่นน้ีอำจเน่ืองมำจำกนักประชำสัมพนัธ์เห็นว่ำ  ในกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภยัคุกคำม 
(SWOT analysis)  นั้นไดมี้กำรวเิครำะห์สภำพแวดลอ้มต่ำงๆ ดว้ยแลว้ก็ได ้
 
การใช้ขั้นตอน และเคร่ืองมือและเทคนิคตามประเภทขององค์การ 

 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลแสดงว่ำ  นักประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรภำคเอกชนให้ควำมส ำคญักบัทุก
ขั้นตอนของกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์มำกกว่ำนกัประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรภำครัฐ  และพบควำม
แตกต่ำงของกำรใช้ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนใน  5  ขั้นตอน  คือ  กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยใน   
กำรวิเครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  กำรก ำหนดวตัถุประสงคด์ำ้นกำรประชำสัมพนัธ์  กำรพฒันำกลยุทธ์
ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์   และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ทั้ งน้ีอำจเน่ืองมำกจำกลักษณะขององค์กำร
ภำคเอกชนท่ีให้ควำมส ำคญักบัประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำ  จึงตอ้งทรำบถึง
คุณภำพและขอ้จ ำกดัของทรัพยำกรต่ำงๆ เพื่อใชท้รัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทรำบควำมตอ้งกำรและ
ควำมสนใจของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อพฒันำก ำหนดนโยบำยท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของแต่ละ
กลุ่ม  ส่วนควำมแตกต่ำงในวตัถุประสงคข์องกำรประชำสัมพนัธ์นั้น  โดยทัว่ไป วตัถุประสงคใ์นกำรประชำ
สัมพนัธ์ของภำครัฐมุ่งเน้นกำรรำยงำนนโยบำย  ผลงำน  ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีรัฐจดัท ำให้ประชำชน
ทัว่ไปทรำบ  ขณะท่ีวตัถุประสงคใ์นกำรประชำสัมพนัธ์ของภำคเอกชนมีควำมหลำกหลำยมำกกวำ่  เน่ืองจำก
ตอ้งตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีมำกมำยหลำยกลุ่มและมีควำมตอ้งกำรท่ี
แตกต่ำงกนั  ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีมีผลใหก้ำรพฒันำกลยทุธ์และแผนปฏิบติักำรแตกต่ำงกนัไปดว้ย   
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 ส ำหรับเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์  พบวำ่  นกัประชำสัมพนัธ์ภำคเอกชน
ใชเ้คร่ืองมือ  3  ประเภทไดแ้ก่  กำรวิเครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  Planning Sheet  และกำรเปรียบเทียบ
กบัองคก์ำรท่ีเป็นเลิศมำกกว่ำนกัประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรภำครัฐ  ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำกกำรท่ีแนวคิดดำ้น
กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ไดริ้เร่ิมเพื่อใช้ในภำคเอกชนมำนำนแลว้ นอกเหนือจำก  Planning Sheet  ท่ีใช้กนัมำ
ยำวนำนแลว้  กำรพฒันำเคร่ืองมือใหม่ๆ เขำ้มำช่วยในกำรด ำเนินงำนเพื่อใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกข้ึนก็มีอย่ำงต่อเน่ือง  ส่วนในกำรเปรียบเทียบพบควำมแตกต่ำงในกำรใช้ระหว่ำงนัก
ประชำสัมพนัธ์ภำคเอกชนและภำครัฐเพียงเคร่ืองมือเดียวคือ  กำรวิเครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  ซ่ึง
เหตุผลท่ีนกัประชำสัมพนัธ์ภำคเอกชนใชก้ำรวเิครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมำกกวำ่  อำจเป็นเพรำะกลุ่มผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียขององค์กำรภำคเอกชนมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจในกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน
ขององคก์ำรเอกชนมำกกวำ่ภำครัฐ  เช่น  ควำมตอ้งกำรของกลุ่มผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส ำคญัต่อแนวทำงกำรพฒันำ
สินค้ำและกำรให้บริกำรให้ตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของผูบ้ริโภคเพื่อให้เป็นท่ีนิยม  กลุ่มชุมชนมี
ควำมส ำคญัต่อกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมขององค์กำรเพื่อให้องค์กำรเป็นท่ียอมรับของชุมชน  
เป็นตน้  
 
การใช้ขั้นตอนและเคร่ืองมือและเทคนิคตามขนาดขององค์การ 
 ผลกำรวเิครำะห์ขั้นตอนของกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์  พบวำ่  นกัประชำสัมพนัธ์ในองคก์ำร
ขนำดกลำงและขนำดใหญ่มีกำรพิจำรณำพนัธกิจขององค์กำรมำกกว่ำในองค์กำรขนำดเล็ก  ทั้ งน้ีอำจ
เน่ืองมำจำกองคก์ำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงมีควำมซบัซ้อนในโครงสร้ำงและกระบวนกำรท ำงำนมำกกวำ่
องค์กำรขนำดเล็ก กำรพิจำรณำพนัธกิจในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ จึงมีควำมส ำคญัต่อกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำ  ส่วนดำ้นเคร่ืองมือและเทคนิคของกำรวำงแผน
เชิงกลยุทธ์  นกัประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรขนำดใหญ่ใช้เคร่ืองมือ “กำรเปรียบเทียบกบัองค์กำรท่ีเป็นเลิศ” 
มำกกวำ่นกัประชำสัมพนัธ์ในองคก์ำรขนำดเล็ก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Snyman and Drew (2003) ท่ีใหค้วำมเห็น
วำ่  องคก์ำรขนำดใหญ่มีทรัพยำกรต่ำงๆ มำกกวำ่โดยเฉพำะบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท่ีจะพยำยำมหำ
เคร่ืองมือใหม่ๆ มำใชเ้พื่อใหส้ำมำรถประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนในสภำพกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงเช่น
ในปัจจุบนัได ้  
 
สรุป 
 จำกขอ้มูลท่ีได้รับแสดงว่ำ  นกัประชำสัมพนัธ์ให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำร และเคร่ืองมือและ
เทคนิคของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ในกำรวำงแผนงำนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยขององคก์ำร  
นอกจำกนั้น  ยงัพบควำมแตกต่ำงของกำรใช้ตำมประเภทขององค์กำร  กล่ำวคือ  นักประชำสัมพนัธ์
ภำคเอกชนมีกำรใชข้ั้นตอน “กำรประเมินสภำพแวดลอ้มภำยใน”  “กำรวิเครำะห์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย”  
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“กำรก ำหนดวตัถุประสงคด์ำ้นกำรประชำสัมพนัธ์”  “กำรพฒันำกลยทุธ์ดำ้นกำรประชำสัมพนัธ์”  และ “กำร
จดัท ำแผนปฏิบติักำร”  มำกกวำ่นกัประชำสัมพนัธ์ภำครัฐ  ส่วนดำ้นขนำดขององคก์ำร  นกัประชำสัมพนัธ์
ในองค์กำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงมี “กำรพิจำรณำพนัธกิจ” มำกกว่ำองค์กำรขนำดเล็ก  และนัก
ประชำสัมพนัธ์ในองค์กำรขนำดใหญ่ใช้เคร่ืองมือ “กำรเปรียบเทียบกับองค์กำรท่ีเป็นเลิศ” มำกกว่ำนัก
ประชำสัมพนัธ์ในองคก์ำรขนำดเล็ก 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

Andersen, T.J. (2000).  Strategic planning, autonomous actions and corporate performance.   Long Range  
Planning, Vol.33, pp. 184-200. 

Cutlip, S. M., Center, A.H. & Broom, G.M. (2000).  Effective Public Relations, (8th ed.), Prentice Hall 
International, New Jersey. 

Fleisher, G. and Bensoussan, B. (2003), Strategic and Competitive Analysis, Prentice-Hall, 
Upper Saddle River, NJ.  

Grant, R. (2009), Contemporary Strategy Analysis, 7th ed., Blackwell, Oxford.   
Gregory, A. (2000).  Planning and Managing Public Relations Campaigns, (2nd ed.), Kogan Page, 

London. 
Grunig, J. E. (1987).  “Research in the strategic management of public relations”, Public  

Relations Review, Vol.11 No.3, pp.28-32.  
Khodarahmi, E. (2009).  “Strategic public relations”, Disaster Prevention and Management,  

Vol.18 No.5, pp.529-534.  
Lawson, R.  (2006).  The PR Buzz Factor: How using public relations can boost your business, Thomson-

Shore, Philadelphia. 
Parsons, P.J.  (2003).  A Manager’s Guide to PR Projects: A practical approach,  Lawrence Erlbuam 

Associates, New Jersey. 
Rennie, K. D. (2015).  Strategic Public Relations Planning Essentials: Refresher. Retrieved from   

http://prsanj.org/2015/10/fall15strategyrefresher/ 
Smith, R.D. (2005).  Strategic Planning for Public Relations.  Lawrence Erlbaum Associates.  NJ.   
Snyman, J. and Drew, D. (2003), “Complex strategic decision processes and firm performance in a 

hypercompetitive industry”, Journal of American Academy of Business, Vol. 2 No. 2, pp. 293-8.    

http://prsanj.org/2015/10/fall15strategyrefresher/


25 

Tapinos, E., Dyson, R.G. and Meadows, M. (2005).  The impact of performance measurement in strategic 
planning,  International Journal of Productivity and Performance Management,  Vol.54 No.5/6, 
pp. 370-384. 

 
Weiner, M.  (2006). Unleashing the power of PR: A contrarian’s guide to marketing and communication,     

   Jossey-Bass, San Francisco.   
Whiteley, M. (2013).  Strategic Public Relations Planning - Positioning for Success. Retrieved from  

http://prsay.prsa.org/2013/08/27/strategic-public-relations-planning-positioning-for-success/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://prsay.prsa.org/2013/08/27/strategic-public-relations-planning-positioning-for-success/


26 

องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้าทีม่ผีลต่อความภักดีในตราสินค้าไอโฟนและซัมซุง 
Brand Equity Dimensions Affecting on Brand Loyalty of iPhone and Samsung 

 
ประภสัสร วเิศษประภำ1 

 
บทคัดย่อ 

 
งำนวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำอิทธิพลของกำรตระหนักรู้ในตรำสินคำ้ คุณภำพของตรำ

สินคำ้ และภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ท่ีมีผลต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุง ใชร้ะเบียบวิธีกำร
วิจยัเชิงปริมำณ โดยเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถำมจำกผูใ้ช้สมำร์ทโฟนจ ำนวน 411 รำย และใช้เทคนิคกำร
วเิครำะห์ Independent sample t-test และเทคนิคกำรวเิครำะห์เส้นทำง 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ คุณภำพของตรำสินคำ้ กำรตระหนักรู้ในตรำสินคำ้ และภำพลกัษณ์ของตรำ
สินคำ้มีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ ขณะเดียวกนั คุณภำพของตรำสินคำ้ยงัมีอิทธิพลทำงออ้ม
ต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้โดยผำ่นกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ และภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ดว้ยเช่นกนั  
 
ค าส าคัญ: คุณค่ำตรำสินคำ้, สมำร์ทโฟน, กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้, คุณภำพของตรำสินคำ้,  

ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ 
 

Abstract 
 

This research has following objectives to study effects of brand awareness, brand quality and brand 
image on brand loyalty of iPhone and Samsung smartphone vendor. The researcher employed quantitative 
research method to gather data from 411 smartphone users. And utilized the Independent samples t-test 
analysis and path analysis. 
 The study has showed the brand awareness, brand quality and brand image has direct effected on 
brand loyalty. Meanwhile, brand quality has indirect effected on brand loyalty through the brand awareness 
and brand image. 
 
Keywords: brand equity, smartphone, brand awareness, brand quality, brand image 
                                              
1อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร ฝ่ำยหลกัสูตรโครงกำรพิเศษ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กำรเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนัรวดเร็วเกินกว่ำจะคำดกำรณ์ได ้กำรเปล่ียนไปของสภำพเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยีส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้เปล่ียนแปลงตำมไปดว้ย ผูป้ระกอบกำรจึง
จ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจ และเท่ำทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว เม่ือประมำณปี 2008 แมร่ี มีเกอร์ (Mary 
Meeker) ได้ท ำนำยไวว้่ำ ในปี 2014 โทรศพัท์เคล่ือนท่ีจะมำแทนท่ีคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมนัก็เป็นจริงเช่นนั้นทุก
ประกำร (Chaffey, 2018) ทุกวนัน้ีประชำกรกว่ำ 4,000 ล้ำนคนทัว่โลก ใช้เวลำในแต่ละวนัไปกบักำรเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่ำนสมำร์ทโฟน (WP, 2561) และกว่ำร้อยละ 50 ยอมรับว่ำ ทนัทีท่ีต่ืนนอนตอ้งหยิบสมำร์ทโฟน
ข้ึนมำเพื่อตรวจสอบข่ำวสำรต่ำง ๆ รอบตวั (Sukhraj, 2017)  เม่ือมองยอ้นกลบัมำยงัประเทศไทย ขอ้มูลจำก “We 
Are Social” ดิจิทลัเอเยนซ่ี และ “Hootsuite” ผูใ้ห้บริกำรระบบจดักำร Social Media และ Marketing Solutions เผย
วำ่ คนไทยใช้เวลำเขำ้อินเทอร์เน็ตต่อวนัมำกท่ีสุดในโลกคือประมำณวนัละ 9 ชัว่โมง 38 นำที โดยมีกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตผำ่นสมำร์ทโฟนโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ชัว่โมง 56 นำที ต่อคนต่อวนั นัน่แสดงให้เห็นวำ่ ทุกวนัน้ีประเทศ
ไทยก ำลงัอยูใ่นยคุ Mobile first ท่ีสมำร์ทโฟนเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในชีวิตประจ ำวนั (WP, 2561) 
 กำรเติบโตอยำ่งรวดเร็วของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตนั้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกจำกสมำร์ทโฟนรุ่นใหม่ท่ีปัจจุบนั
มีหลำกรุ่น หลำยรำคำให้ไดเ้ลือกใช ้โดย ไอดีซี (IDC, 2018) รำยงำนตวัเลขตลำดสมำร์ทโฟนทัว่โลก ของปี 2017 ท่ี
ผำ่นมำพบวำ่ สมำร์ทโฟนจำกซมัซุงถือส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอยูม่ำกท่ีสุดคือ ร้อยละ 21.1 รองลงมำคือ แอปเป้ิลถือ
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 14.3 ขณะท่ีสถำนกำรณ์ในประเทศไทยพบวำ่ แบรนดอ์นัดบั 1 ยงัคงเป็นซมัซุง มีส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดถึงร้อยละ 35.6 อนัดบั 2 คือ แอปเป้ิลมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดร้อยละ 16.3 (Statcounter, 2018) เป็นท่ี
น่ำสังเกตวำ่ แบรนดซ์มัซุง และแอปเป้ิลนั้นครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในประเทศไทยรวมกนัเกินกวำ่คร่ึงหน่ึงของ
ตลำดทั้งหมดตลอดหลำยปีท่ีผำ่นมำ สะทอ้นถึงควำมโดดเด่นของทั้งสองแบรนดใ์นมุมมองของผูบ้ริโภค สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของแอเกอร์ (Aaker, 1991) ท่ีเสนอวำ่ ส ำหรับลูกคำ้แลว้ คุณค่ำตรำสินคำ้เปรียบเสมือนแหล่งขอ้มูลส ำคญั
ท่ีช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกระบวนกำรตดัสินใจของลูกคำ้ ทั้งน้ีผูใ้หบ้ริกำรท่ีสร้ำงกำรรับรู้ในแง่ดี ใหก้บัลูกคำ้ได้
มำกกวำ่ยอ่มมีภำษีท่ีดีกวำ่หำกลูกคำ้ตอ้งเลือกกลบัมำใชบ้ริกำรซ ้ ำในอนำคต ขณะเดียวกนัผูใ้หบ้ริกำรท่ีมีคุณค่ำตรำ
สินคำ้สูงยอ่มสร้ำงผลก ำไรไดจ้ำกกำรก ำหนดรำคำสินคำ้ท่ีสูงเป็นพิเศษ  
  ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงเกิดควำมสนใจท่ีจะศึกษำองคป์ระกอบของคุณค่ำตรำสินคำ้ท่ีมีผลต่อควำมภกัดี
ในตรำสินคำ้ไอโฟนและซัมซุง เน่ืองจำกศกัยภำพทำงกำรแข่งขนัท่ีแข็งแกร่งของตรำสินคำ้ทั้งสอง โดย
เช่ือมัน่อยำ่งยิ่งวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำคุณค่ำตรำสินคำ้ รวมถึงกำรวำงกลยุทธ์เก่ียวกบัตรำสินคำ้ท่ี
เหมำะสมกบัสภำพกำรแข่งขนัในปัจจุบนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำอิทธิพลของคุณค่ำตรำสินคำ้ ประกอบดว้ย กำรตระหนกัรู้ใน

ตรำสินคำ้ คุณภำพของตรำสินคำ้ และภำพลกัษณ์ตรำสินคำ้ท่ีส่งผลต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ไอโฟน และ 
ซมัซุง ของผูใ้ชส้มำร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตของกำรวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ชส้มำร์ทโฟน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยเลือกเก็บขอ้มูลจำกผูท่ี้เขำ้ร่วมงำน Thailand Mobile Expo 2017 ระหว่ำงวนัท่ี 
28 กนัยำยน – 1 ตุลำคม 2560 ก ำหนดระยะเวลำกำรศึกษำระหวำ่งเดือนกนัยำยน ถึง ธนัวำคม 2560 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากงานวจัิย 

ผลกำรศึกษำท่ีไดส้ำมำรถน ำไปใชป้ระกอบกำรวำงแผนเพื่อพฒันำกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเก่ียวกบักำร
ส่ือสำรกำรตลำดของตรำสินคำ้สมำร์ทโฟนใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ ำไปใชใ้นกำรอำ้งอิง หรือเพื่อน ำไปพฒันำต่อยอดทำงวชิำกำรต่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

1. คุณค่าตราสินค้า หมำยถึง ชุดหรือกลุ่มของทรัพยสิ์น (assets) หรือ หน้ีสิน (liabilities) ท่ีเช่ือมโยงกบัตรำ
สินคำ้ ไม่วำ่จะเป็นช่ือหรือสัญลกัษณ์ก็ตำม ซ่ึงกลุ่มของทรัพยสิ์นเหล่ำน้ีสำมำรถเพิ่มหรือลดมูลค่ำของสินคำ้หรือ
บริกำรท่ีมีต่อองค์กรได ้(Aaker, 1991) ทั้งน้ีก็เพื่อให้ตรำสินคำ้ท่ีมีคุณค่ำสูงนั้นเกิดควำมโดดเด่นและแตกต่ำงจำก
ตรำสินคำ้อ่ืน (Aaker, 1996) โดยแอเกอร์ (Aaker, 1991) เสนอว่ำ คุณค่ำตรำสินคำ้นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส ำคญั 4 มิติไดแ้ก่ ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ (brand loyalty) กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ (brand awareness) กำรรับรู้
คุณภำพ (perceived quality)  และควำมเช่ือมโยงของตรำสินคำ้ (brand association) ขณะท่ี เคลเลอร์ (Keller, 1993) เสนอ
วำ่ คุณค่ำตรำสินคำ้คือ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในตรำสินคำ้ (brand knowledge) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 องคป์ระกอบคือ กำร
ตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ และภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ (brand image) โดยกำรศึกษำคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ ำแนวคิดของ
นกัวจิยัในอดีตมำน ำเสนอเพื่อช้ีวดัคุณค่ำตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุง ดงัน้ี 

1.1 การตระหนักรู้ในตราสินค้า (brand awareness)  เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีช่วยให้ลูกคำ้สำมำรถระลึก
ถึงหรือจดจ ำตรำสินค้ำ (recall and recognize) ได้เม่ือกล่ำวถึงสินค้ำประเภทนั้น ๆ (Aaker, 1991; Keller, 2008) 
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โดยระดบัของกำรตระหนกัในตรำสินคำ้นั้นจะข้ึนอยูก่บัควำมต่อเน่ืองในกำรเนน้ย  ้ำของผูผ้ลิต ซ่ึงเร่ิมตน้อำจเป็น
เพียงกำรสร้ำงควำมรู้จกัในตรำสินคำ้ แต่ต่อมำอำจเพิ่มระดบัจนกลำยเป็นช่ือแรกท่ีลูกคำ้ระลึกถึงไดใ้นท่ีสุด 

1.2 คุณภาพของตราสินค้า (brand quality) หมำยถึง คุณภำพโดยรวมหรือควำมยอดเยี่ยมของสินคำ้หรือ
บริกำรท่ีลูกคำ้สำมำรถรับรู้ไดจ้ำกตรำสินคำ้ใด ๆ (Aaker, 1991; Keller, 2008) โดยมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนด
ควำมแตกต่ำงของตรำสินคำ้ (Aaker, 1991) ทั้งน้ี เคลเลอร์ (Keller, 2008) ระบุว่ำ กำรรับรู้คุณภำพของตรำสินคำ้ 
(brand perceived quality) เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีลูกค้ำใช้ระบุคุณค่ำของตรำสินค้ำเม่ือเทียบกับปัจจยัช้ีวดั
คุณค่ำตรำสินคำ้ปัจจยัอ่ืน ขณะเดียวกนั ผลกำรศึกษำของ แอเกอร์ (Aaker, 1991) ส ำทบัวำ่ คุณภำพของตรำสินคำ้ 
ควำมเช่ือมโยงในตรำสินคำ้ และช่ือเสียงของตรำสินคำ้ท่ีดีนั้นเป็นเหตุผลส ำคญัท่ีสนับสนุนให้ลูกคำ้เลือกซ้ือ
หรือใชต้รำสินคำ้ใด ๆ รวมถึงยงัมีควำมสัมพนัธ์กบัควำมพึงพอใจและควำมภกัดีในตรำสินคำ้ของลูกคำ้อีกดว้ย 

1.3 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (brand image) เป็นลกัษณะเฉพำะของตรำสินคำ้ท่ีลูกคำ้สำมำรถรับรู้และ
จดจ ำได ้(Keller, 2008) ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ เกิดจำกกำรเช่ือมโยงประสบกำรณ์ในอดีตเก่ียวกบัตรำสินคำ้ 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บ หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสินคำ้เช่น ช่ือเสียงของผูผ้ลิต กำรบอกต่อจำกบุคคลรอบขำ้ง หรือกำร
ส่ือสำรทำงกำรตลำดของตรำสินคำ้นั้น ๆ ท ำกำรประเมิน แปลผลและเก็บไวเ้ป็นภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ใน
ท่ีสุด ผลกำรศึกษำในอดีต (Pappu & Quester, 2006; Shih, 2011) พบว่ำ ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้เป็นส่วนหน่ึง
ของคุณค่ำตรำสินคำ้ซ่ึงน ำไปสู่ ควำมช่ืนชอบ ควำมภกัดีของลูกคำ้ และควำมตั้งใจซ้ือซ ้ ำของลูกคำ้ท่ีมีให้กบัตรำ
สินคำ้ต่ำง ๆ ตำมบริบทของกำรศึกษำ 
 5.4 ความภักดีในตราสินค้า (brand loyalty)  เป็นควำมรู้สึกผูกพนัอย่ำงลึกซ้ึงกบัตรำสินคำ้ท่ีช่ืนชอบ
และมีควำมตั้งใจท่ีจะซ้ือซ ้ ำ หรือมีแนวโน้มท่ีจะให้กำรสนบัสนุนอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต (Oliver, 1999) ขณะท่ี
โฮลท์ (Holt, 2004) ให้ควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ ควำมภกัดีในตรำสินคำ้น ำไปสู่ควำมตั้งใจท่ีจะคงอยู่กบัตรำสินคำ้ใด
ตรำสินคำ้หน่ึง แมว้ำ่ตรำสินคำ้คู่แข่งอ่ืน ๆ จะน ำเสนอขอ้เสนอท่ีดีกวำ่ก็ตำม โดยควำมภกัดีในตรำสินคำ้นั้นเป็น
กำรตดัสินใจท่ีอำจเกิดข้ึนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได ้แต่จะแสดงออกผำ่นทำงพฤติกรรมหรือทศันคติของผูใ้ช้สู่
กำรซ้ือซ ้ ำหรือใหก้ำรสนบัสนุนตรำสินคำ้เดียวอยำ่งต่อเน่ือง (Kabiraj & Shanmugan, 2011) 
 
งานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 ศุภณฐั วงศ์ไตรทิพย์ และชลิตา ศรีนวล (2559) ศึกษำเร่ือง คุณค่ำตรำสินคำ้และกำรตดัสินใจซ้ือสมำร์ท-
โฟนตรำซมัซุงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำคุณค่ำตรำสินคำ้ท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนตรำซัมซุง โดยกลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหรือใช้สมำร์ทโฟนตรำ
สินคำ้ซัมซุงไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน จ ำนวน 180 ตวัอย่ำง และใช้สถิติกำรวิเครำะห์ Independent sample t-test และ 
กำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ เพื่อทดสอบสมมติฐำน ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ
ระหว่ำง 20-25 ปี มีสถำนภำพโสด มีกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ประกอบอำชีพพนักงำนบริษทัเอกชน มี
รำยได้ระหว่ำง 10,001 – 20,000 บำท โดยกลุ่มตวัอย่ำงมีควำมเห็นต่อกำรตระหนักรู้ในตรำสินค้ำสูงท่ีสุด 
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รองลงมำคือ กำรรับรู้คุณภำพของตรำสินคำ้ และกำรเช่ือมโยงต่อตรำสินคำ้ สุดทำ้ยคือ ควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้ 
โดยผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่ กำรรับรู้คุณภำพของตรำสินคำ้ และกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้มีอิทธิพลต่อ
กำรตดัสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนตรำซัมซุงในทิศทำงบวก อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ แต่ไม่มีควำมสัมพนัธ์กบักำร
เช่ือมโยง และควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้แต่อยำ่งใด  
 นัธมน หมทอง (2555) ศึกษำเร่ือง คุณค่ำตรำสินคำ้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟน 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ของคุณค่ำตรำสินคำ้ “ไอโฟน” ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมกำรซ้ือโทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร โดยกลุ่มตวัอย่ำงคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคย
ซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรวิจยั และใช้
สถิติไคสแควร์ในกำรทดสอบสมมติฐำน ผลกำรวิจยัพบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อำยุระหว่ำง 30-39 
ปี มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ประกอบอำชีพพนกังำน/ลูกจำ้งบริษทัเอกชน มีรำยไดต่้อเดือนระหว่ำง 15,001 – 
25,000 บำท กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมเห็นต่อคุณภำพของตรำสินคำ้ท่ีรับรู้ไดม้ำกท่ีสุด รองลงมำคือ กำรตระหนกัรู้ใน
ตรำสินคำ้ และดำ้นควำมสัมพนัธ์กบัตรำสินคำ้ ตำมล ำดบั ผลกำรวิเครำะห์สมมติฐำนพบวำ่ กำรตระหนกัรู้ในตรำ
สินคำ้ คุณภำพของตรำสินคำ้ และควำมสัมพนัธ์กบัตรำสินคำ้มีควำมสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรซ้ือของผูบ้ริโภค
ในดำ้นช่วงเวลำท่ีซ้ือ และขนำดหน่วยควำมจ ำของโทรศพัทมื์อถือไอโฟนท่ีซ้ือ 

เอล นักการ์ และเบนดาร่ี (El Naggar, & Bendary, 2017) ศึกษำเร่ือง อิทธิพลของประสบกำรณ์และควำม
เช่ือมัน่ในตรำสินคำ้ท่ีส่งผลต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ พร้อมกบัอิทธิพลของคุณค่ำตรำสินคำ้ในฐำนะตวัแปร
แทรกกลำง กรณีศึกษำ ผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยสัญญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศอียิปต์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ของผูใ้ห้บริกำรสัญญำณเครือข่ำยในประเทศอียิปต ์กลุ่มตวัอย่ำง
คือ ผูใ้ช้เครือข่ำยสัญญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศอียิปต์ จ  ำนวน 600 รำย ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถำมเป็น
เคร่ืองมือในกำรเก็บขอ้มูล ผลกำรศึกษำพบว่ำ ประสบกำรณ์จำกตรำสินคำ้มีอิทธิพลต่อกำรตระหนักรู้ในตรำ
สินคำ้ กำรรับรู้คุณภำพของตรำสินคำ้ กำรเช่ือมโยงของตรำสินคำ้ ควำมเช่ือมัน่ในตรำสินคำ้ และควำมภกัดีใน
ตรำสินคำ้ ขณะเดียวกนัผลกำรวิเครำะห์ยงัพบวำ่ กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ และควำมเช่ือมโยงของตรำสินคำ้มี
อิทธิพลต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ โดยออ้มผ่ำนควำมเช่ือมัน่ในตรำสินคำ้อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ แต่ไม่พบ
อิทธิพลระหวำ่งกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้และควำมภกัดีในตรำสินคำ้แต่อยำ่งใด 
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กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
ตวัแปรอิสระ   ตวัแปรแทรกกลำง   ตวัแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวควำมคิดกำรวจิยั 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุง คุณภำพของตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุง และภำพลกัษณ์
ของตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุง มีอิทธิพลต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุงของผูใ้ชส้มำร์ทโฟนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

เคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบสอบถำม ท่ีไดจ้ำกกำรประยุกตจ์ำกงำนวจิยัในอดีต และพฒันำจำกนิยำม
ของตวัแปรท่ีก ำหนดไว ้โดยตวัแปรกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้มีขอ้ค ำถำม 4 ขอ้ ขณะท่ีตวัแปรคุณภำพของ
ตรำสินคำ้ ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ และควำมภกัดีในตรำสินคำ้ มีขอ้ค ำถำมดำ้นละ 5 ขอ้ เท่ำ ๆ กนั รวม
ทั้งส้ิน 19 ขอ้ค ำถำม 
 ตวัแปรคุณภำพของตรำสินคำ้ กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ และควำมภกัดีใน
ตรำสินคำ้ใชม้ำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั (rating scale) โดยมีเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ตำมเกณฑ์ของ เบสท์ 
และคำห์น (Best& Kahn, 1993) ดงัน้ี  คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมำยถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง  คะแนนเฉล่ีย 1.51 
– 2.50  หมำยถึง  ไม่เห็นดว้ย คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมำยถึง  ไม่แน่ใจ  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมำยถึง  
เห็นดว้ย  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมำยถึง  เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ 
 ผูว้ิจ ัยได้ท ำกำรทดสอบควำมเท่ียงตรงตำมเน้ือหำ (content validity) เพื่อให้สำมำรถวดัได้ตรงตำม
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยผำ่นกำรพิจำรณำจำกผูเ้ช่ียวชำญ เพื่อท ำกำรปรับปรุงแกไ้ข และตรวจสอบควำม

ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ 
ไอโฟนและซมัซุง 

 

คุณภำพของตรำสินคำ้ 
ไอโฟนและซมัซุง 

 

ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ 
ไอโฟนและซมัซุง 

 

กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ 
ไอโฟนและซมัซุง 
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เท่ียงตรงดว้ยค่ำสัมประสิทธ์ิควำมสอดคลอ้ง โดยทุกขอ้ค ำถำมในกำรศึกษำคร้ังน้ีมีค่ำระหวำ่ง 0.6 - 1.00 ซ่ึงเกิน
กวำ่เกณฑ ์0.5 แสดงวำ่ ขอ้ค ำถำมมีควำมเท่ียงตรงตำมเน้ือหำ 
 จำกนั้นท ำกำรตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือของแบบสอบถำม (reliability) ของแบบสอบถำม ด้วยวิธีวดั
ควำมสอดคล้องภำยใน (internal consistency) โดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 40 รำย และใช้ค่ำสถิติ
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha) พบวำ่ ทุกตวัแปรมีค่ำควำมเช่ือมัน่ระหวำ่ง 0.863 – 0.898  
ซ่ึงสูงกวำ่ 0.7 แสดงวำ่ แบบสอบถำมมีควำมน่ำเช่ือถือ สำมำรถน ำไปศึกษำต่อได ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจ (survey research) เก็บรวบรวมจำกกลุ่ม
ผูใ้ช้สมำร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหำนคร เลือกเก็บจำกผูท่ี้เขำ้ร่วมงำน Thailand Mobile Expo 2017 ระหว่ำงวนัท่ี 
28 กนัยำยน – 1 ตุลำคม 2560 โดยศึกษำเฉพำะผูใ้ชส้มำร์ทโฟนตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุงมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 6 
เดือน ผูว้ิจยัจึงไดก้ ำหนดกลุ่มตวัอย่ำงเพื่อเก็บขอ้มูลโดยใช้เกณฑ์ 1 ตวัแปรประจกัษ์ หรือ ขอ้ค ำถำมต่อจ ำนวน
ตวัอยำ่ง 20 รำย (Kline, 2005) ในกำรวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้ค ำถำมทั้งส้ิน 19 ตวั จึงไดก้ลุ่มตวัอยำ่งเท่ำกบั 380 รำย ผูว้ิจยั
ไดเ้ผื่อควำมผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึนอีกร้อยละ 10 หรือเท่ำกบั 38 รำย รวมทั้งส้ินเท่ำกบั 418 รำย และใชว้ิธีกำรสุ่ม
ตวัอยำ่งแบบเฉพำะเจำะจง (purposive sampling) โดยแบ่งออกกลุ่มผูใ้ช้ไอโฟนและซมัซุงจ ำนวน 209 รำยเท่ำกนั 
ภำยหลงัท ำกำรตรวจสอบคุณภำพของขอ้มูลไดแ้บบสอบถำมท่ีสมบูรณ์ จ ำนวน 411 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.32 
โดยแบ่งออกเป็นผูใ้ชไ้อโฟนจ ำนวน 210 รำย และผูใ้ชซ้มัซุงจ ำนวน 201 รำย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผูว้ิจยัใช้สถิติพรรณนำไดแ้ก่ ค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน เพื่อวิเครำะห์
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม และวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มผูใ้ช้ทั้ งสองกลุ่มด้วยกำร
วเิครำะห์ Independent sample t-test และเทคนิคกำรวเิครำะห์เส้นทำง (path analysis) เพื่อให้ทรำบถึงปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุงของผูใ้ชส้มำร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุประมำณ 30 ปี ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
ประกอบอำชีพพนกังำนบริษทัเอกชน มีรำยไดต่้อเดือนประมำณ 25,000 บำท โดยเป็นผูใ้ชส้มำร์ทโฟนตรำสินคำ้
ไอโฟนจ ำนวน 210 รำย และตรำสินคำ้ซมัซุงจ ำนวน 201 รำย ในภำพรวมพบว่ำ กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมเห็นต่อกำร
รับรู้ในคุณค่ำตรำสินคำ้สูงท่ีสุด รองลงมำคือ กำรรับรู้ในคุณภำพของตรำสินคำ้ และภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ 
และสุดทำ้ยคือ ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ โดยเม่ือท ำกำรเปรียบเทียบกำรรับรู้คุณค่ำตรำสินคำ้รำยปัจจยัระหวำ่งผูใ้ช้
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สมำร์ทโฟนตรำสินคำ้ไอโฟน และซมัซุง พบวำ่ ผูใ้ชส้มำร์ทโฟนตรำสินคำ้ไอโฟนมีกำรรับรู้คุณค่ำตรำสินคำ้ใน
ทุกดำ้นสูงกวำ่ผูใ้ชส้มำร์ทโฟนตรำสินคำ้ซมัซุงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 เส้นทำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งตวัแปร 

 

จำกภำพ 2 แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยกำรวิเครำะห์เส้นทำง พบวำ่ คุณภำพ
ของตรำสินคำ้ กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ และภำพลกัษณ์ตรำสินคำ้มีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมภกัดีในตรำ
สินคำ้ ขณะเดียวกนักำรรับรู้คุณภำพของตรำสินคำ้ยงัมีอิทธิพลทำงออ้มต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้โดยผำ่น
ตวัแปรภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ และกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ ดงัแสดงในตำรำง 1 
 

ตาราง 1 ผลของตวัแปรทำงตรงและทำงออ้มท่ีมีต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุง 

ตวัแปร 
ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ 

ทำงตรง ทำงออ้ม รวม 
คุณภำพของตรำสินคำ้ .297 .257 .554 
กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ .121 - .121 
ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ .275 - .275 
หมายเหตุ: ทำงออ้ม (.705 x .121) + (.623 x .275) 

จำกตำรำง 1 แสดงควำมสัมพนัธ์เชิงสำเหตุของตวัแปรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ พบวำ่ คุณภำพของตรำ
สินคำ้มีอิทธิพลต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้สูงท่ีสุด รองลงมำคือ ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ และกำรตระหนกั
รู้ในตรำสินคำ้ ตำมล ำดบั  
 
การอภิปรายผล  
 ผลกำรศึกษำพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยปุระมำณ 30 ปี มีระดบักำรศึกษำ อำชีพ และ
รำยไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี จึงใหค้วำมส ำคญักบัคุณค่ำของตรำสินคำ้ทุกปัจจยัในระดบัสูง สอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำ

.275*** 

.121* 

.623*** 

.297*** 

.705*** 

ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ 
ไอโฟนและซมัซุง 

คุณภำพของตรำสินคำ้ 
ไอโฟนและซมัซุง 

ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ 
ไอโฟนและซมัซุง 

กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ 
ไอโฟนและซมัซุง 
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ของ นธัมน หมทอง (2555) ท่ีศึกษำเร่ือง คุณค่ำตรำสินคำ้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร โดยผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้คุณค่ำตรำสินค้ำไอโฟนได้ใน
ระดบัสูงทุกปัจจยั เช่นเดียวกบั ผลกำรวิจยัของ ศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย ์และชลิตำ ศรีนวล (2559) ท่ีไดศึ้กษำเร่ือง 
คุณค่ำตรำสินคำ้และกำรตดัสินใจซ้ือสมำร์ทโฟนตรำซัมซุงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร ท่ีพบว่ำ กลุ่ม
ตวัอย่ำงสำมำรถรับรู้คุณค่ำตรำสินคำ้ทุกปัจจยัไดใ้นระดบัสูง โดยรับรู้ถึงกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้สูงท่ีสุด 
รองลงมำคือ กำรับรู้คุณภำพของตรำสินคำ้ และกำรเช่ือมโยงต่อตรำสินคำ้ สุดทำ้ยคือ ควำมภกัดีต่อตรำสินคำ้ 
สอดคล้องกบัผลกำรศึกษำคร้ังน้ีท่ีพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงให้ควำมส ำคญักบักำรตระหนักรู้ในตรำสินคำ้สูงท่ีสุด 
รองลงมำคือ คุณภำพของตรำสินคำ้ และภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ และสุดทำ้ยคือ ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ ทั้งน้ี
อำจเป็นเพรำะ กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้สะทอ้นถึงระดบักำร “ยอมรับ” ตรำสินคำ้นั้นในสังคมไดเ้ป็นอย่ำงดี 
ขณะเดียวกนัคุณภำพของตรำสินคำ้เป็นเสมือนตวัแทนของมำตรฐำนและควำมไวว้ำงใจท่ีผูใ้ช้มีต่อตรำสินคำ้
ไอโฟนและซมัซุง จนกลำยเป็นภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ ซ่ึงส ำหรับผูใ้ชบ้ำงรำยแลว้ สมำร์ทโฟนเปรียบเหมือน
เคร่ืองประดบัท่ีบ่งบอกฐำนะทำงสังคมของตนเอง และสุดทำ้ยคือควำมภกัดีในตรำสินคำ้ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ควำมตั้งใจท่ีจะใชง้ำนสมำร์ทโฟนภำยใตต้รำสินคำ้เดิมอยำ่งต่อเน่ืองและยำวนำน 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่ คุณภำพของตรำสินคำ้ กำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ และภำพลกัษณ์ตรำ
สินคำ้มีอิทธิพลทำงตรงต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้ โดย คุณภำพของตรำสินคำ้มีอิทธิพลต่อควำมภกัดีในตรำ
สินคำ้สูงท่ีสุด รองลงมำคือ ภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ และกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
แอเกอร์ (Aaker, 1991) ท่ีเสนอวำ่ ควำมภกัดีในตรำสินคำ้เกิดจำกคุณภำพของตรำสินคำ้ ร่วมกบัควำมเช่ือมโยงใน
ตรำสินคำ้ และช่ือเสียงของตรำสินคำ้ ซ่ึงคุณภำพของตรำสินคำ้นั้นเป็นเคร่ืองก ำหนดควำมแตกต่ำงของตรำสินคำ้ 
(Aaker, 1991) และเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีลูกคำ้ใชร้ะบุคุณค่ำของตรำสินคำ้ (Keller, 2008) หรืออำจกล่ำวไดว้่ำ 
คุณภำพของตรำสินคำ้เป็นจุดเร่ิมตน้ในกำรสร้ำงช่ือเสียง และภำพลกัษณ์ให้กบัตรำสินคำ้ ดงัท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้
เม่ือลูกคำ้รับรู้ไดถึ้งคุณภำพของตรำสินคำ้ยอ่มน ำไปสู่กำรรับรู้ถึงภำพลกัษณ์ของตรำสินคำ้ และ ช่ือเสียงของตรำ
สินคำ้ในท่ีสุด (Aaker, 1991) สอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำคร้ังน้ี ท่ีพบว่ำ คุณภำพของตรำสินคำ้มีอิทธิพลทำงออ้ม
ต่อควำมภกัดีในตรำสินคำ้โดยออ้มผำ่นภำพลกัษณ์ตรำสินคำ้ และกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้ 

ทั้งน้ี ผลกำรวิเครำะห์ขำ้งตน้ สอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำของ เอล นักกำร์ และเบนดำร่ี (El Naggar, & 
Bendary, 2017) ท่ีศึกษำเร่ือง อิทธิพลของประสบกำรณ์และควำมเช่ือมัน่ในตรำสินคำ้ท่ีส่งผลต่อควำมภกัดีในตรำ
สินค้ำ พร้อมกับอิทธิพลของคุณค่ำตรำสินค้ำในฐำนะตวัแปรแทรกกลำง กรณีศึกษำ ผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำย
สัญญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศอียิปต์ ท่ีพบว่ำ กำรรับรู้คุณภำพของตรำสินคำ้ และควำมเช่ือมโยงในตรำ
สินคำ้ มีอิทธิพลต่อ ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ของกลุ่มตวัอย่ำง โดยออ้มผ่ำนควำมเช่ือมัน่ในตรำสินคำ้ แต่ไม่พบ
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งควำมภกัดีในตรำสินคำ้และกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้แต่อยำ่งใด  
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ข้อเสนอแนะ  
จำกผลกำรศึกษำขำ้งตน้ น ำไปสู่ขอ้เสนอแนะท่ีน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงกำรบริหำรคุณค่ำตรำสินคำ้ไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้ริหำร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุงควรใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพของ
ผลิตภณัฑเ์ป็นล ำดบัแรก เน่ืองจำกผลกำรวเิครำะห์พบวำ่ คุณภำพของผลิตภณัฑเ์ป็นตวัแปรส ำคญัท่ีส่งผลต่อ
ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ของผูบ้ริโภค โดยมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรผลิต หมัน่ตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ 
และใหค้วำมส ำคญักบัขอ้ร้องเรียนของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภำพของผลิตภณัฑ ์ 
 2. ผูบ้ริหำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรใหก้ำรส่งเสริมกำรประชำสัมพนัธ์ กำรโฆษณำและกิจกรรม
ทำงกำรตลำดใหเ้ป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดกำรตระหนกัรู้ในตรำสินคำ้เพิ่มข้ึน โดยค ำนึงถึง
ควำมถ่ี ช่วงเวลำและส่ือท่ีใชท่ี้เหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำยของตรำสินคำ้ ขณะเดียวกนักำรน ำบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเป้ำหมำยมำเป็นพรีเซนเตอร์ ร่วมกบักำรท ำเน้ือหำ (content) ผำ่นส่ือต่ำง ๆ จะ
เป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตรำสินคำ้ในอีกทำงหน่ึง ทั้งน้ี กำรสร้ำงกำรตระหนกัรู้ผำ่นส่ือต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรสร้ำงภำพลกัษณ์ และเนน้ย  ้ำถึงคุณภำพ และควำมแตกต่ำงอนัเป็นจุดส ำคญัท่ีสะทอ้นถึงต ำแหน่ง
ทำงกำรตลำด (positioning) นั้นจะน ำไปสู่ควำมภกัดีในตรำสินคำ้ไอโฟนและซมัซุงในทำ้ยท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรมีกำรขยำยขอบเขตกำรศึกษำไปยงัผูใ้ชส้มำร์ทโฟนตรำสินคำ้อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกตรำสินคำ้
ไอโฟนและซมัซุง รวมถึงขยำยขอบเขตไปยงัไปยงักลุ่มตวัอยำ่งกลุ่มอ่ืนท่ีอยูน่อกเขตกรุงเทพมหำนคร 
เพื่อท่ีจะไดท้รำบถึงระดบักำรรับรู้ของกลุ่มตวัอยำ่งกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงจะน ำไปใชใ้นกำรวำงแผนกำรตลำดและ
ก ำหนดกลยทุธ์กำรบริกำรตรำสินคำ้ไดอ้ยำ่งครอบคลุมมำกยิง่ข้ึน 

2. ควรมีกำรเพิ่มเติมปัจจยัดำ้นควำมเช่ือมโยงในตรำสินคำ้ ควำมเช่ือมมัน่ในตรำสินคำ้ หรือ
ประสบกำรณ์จำกตรำสินคำ้ รวมถึงเพิ่มเติมกำรสัมภำษณ์กลุ่มตวัอยำ่ง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดควำม
เขำ้ใจในตวัแปรต่ำง ๆ อยำ่งลึกซ้ึง และน ำไปใชพ้ฒันำคุณค่ำตรำสินคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกข้ึน 
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บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกบัการสร้างมูลค่าเพิม่ให้องค์กร 
INTERNAL AUDITORS’ ROLES INCREASE  

VALUE ADDED FOR ORGANIZATION 
 

ประชำ ตนัเสนีย์ 1 
สุรภำ ไถบ้ำ้นกวย 2 

 
บทคัดย่อ 

 
กำรวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้

องคก์ร 2. สร้ำงรูปแบบบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์ร วธีิด ำเนินกำรวิจยัใชเ้ทคนิคเดลฟำย 
โดยสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรกำรตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 17  คน ด้วยกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล จ ำนวน 3 รอบ  ซ่ึงใช้
เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้ำงข้ึนเอง  ส ำหรับในรอบท่ี 1 เป็นแบบสัมภำษณ์ก่ึงมีโครงสร้ำง และ ในรอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 เป็น
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั โดยผูว้ิจยัท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อค ำนวณหำ
ค่ำมธัยฐำนและพิสัยระหวำ่งควอไทล์ ส ำหรับในกำรพิจำรณำคดัเลือกขอ้คิดเห็นมิติบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรซ่ึงจะพิจำรณำค่ำมธัยฐำนตั้งแต่ระดบัมำกข้ึนไป  (Md > 3.50)  และ ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์  
นอ้ยกวำ่ 1.50   
 ผลกำรวจิยัสรุปได ้ดงัน้ี 
  1. มิติบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์รท่ีผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นสอดคลอ้งตรง
ตำมเน้ือหำโดยในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก  (Md. = 4.47)  และพิจำรณำเป็นรำยมิติ พบว่ำ อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด จ ำนวน 2 มิติ 
ไดแ้ก่ 1. มิติกำรให้ควำมส ำคญัในกำรรับคนดี (Md. = 4.60) 2. มิติกำรมีควำมรับผิดชอบ  (Md. = 4.55)  และอยู่ในระดบัมำก 
จ ำนวน 3  มิติ คือ 1.มิติกำรมีผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภำพ  (Md..= 4.46)  2. มิติกำรเป็นนวตักรรม (Md. = 4.35)  และ 3.มิติกำร
ส่งเสริมใหส้ำมำรถรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงระบบ (Md. = 4.25)  
  2. ผูเ้ช่ียวชำญไดใ้ห้ควำมเห็นในรูปแบบบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์รวำ่มีควำม

เป็นไปไดใ้นทำงปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลส ำเร็จไดจ้ริง 

ค าส าคัญ :  บทบำทผูต้รวจสอบภำยใน   กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
 
1  อำจำรย ์ประจ ำหลกัสูตรโครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (Advanced Program) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
   และกรรมกำรตรวจสอบ สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
2 กรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

         The purposes of this research were to: 1. study the dimension opinions of the internal auditors' roles 
that result in increasing the value added to the organization; 2. create the internal auditors' role model to 
increase the value added to the organization. The Delphi Technique was used to analyze the data gathered 
by interviewing 17 experts who have been involved in the internal audit of the executive business in 
Thailand. The data collection was done three rounds using the research instrument conducted by the 
researcher. The semi-structured interview was used for the first - round interview while the questionnaires 
with a five-rating scale were the instrument for the second and the third rounds. 
           The data analysis was done by using the statistical software to find out the Median and the 
Interquartile Range. The data were divided into 2 equal sets regarding the criteria of the internal auditors' 
roles increasing the value added to the organization. The Median was at a good level of higher than 3.50  
(Md.> 3.50) with a Concomitant Interquartile Range of less than 1.50 
             The research results were found out as follows: 
        1. The experts agreed that there were five desirable dimensions of the internal auditors' roles that 
could increase the value added to the organization. The five overall dimensions were a high level at median 
level of 4.47. Regarding the consideration of the dimensions, there were two at the highest level:  1. Get 
Good People; It matters Dimension at the Median of 4.60 and 2. Be Responsibility Dimension at the median 
of 4.55.  And there were three dimensions at the high level: 1. Deliver Effective Results Dimension at the 
median of 4.46 ;  2. Be Innovative Dimension at the median of 4.35 and 3. Encourage the ability to Welcome 
Systemic Change Dimension at the median of 4.25. 
                2. The experts concluded that the internal auditors’ roles model had a great effect on the value 
added to the organization in order to be practically successful. 
 

Key Words:  Internal Auditors' Roles, Value added 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

   ปัญหำคอร์รัปชนั ถือเป็นปัญหำระดบัชำติท่ีส่งผลกระทบต่อโครงสร้ำงประเทศทั้งหมด และถือเป็น
ปัญหำเร้ือรังของประเทศไทยมำอย่ำงยำวนำน ท่ีผ่ำนมำ จะพบว่ำมีงำนวิจยัหลำยช้ินท่ีช้ีให้เห็นว่ำกำร 
คอร์รัปชนัก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัประเทศ ดงัขอ้มูลสถำบนัออกแบบอนำคตประเทศไทยท่ีเคยจ ำแนกให้
เห็นว่ำ งบประมำณ 100,000 ลำ้นบำทท่ีตอ้งสูญเสียไปกบักำรคอร์รัปชนัโดยเฉล่ียในแต่ละปีนั้น สำมำรถ
น ำไปใช้สร้ำงมหำวิทยำลยัรำชภัฏได้ 400 แห่ง สร้ำงโรงพยำบำลได้ 59 แห่ง สร้ำงรถไฟรำงคู่ขนำดเบำ 
ได ้4 สำย รถไฟฟ้ำบีทีเอสอีก 67 สถำนี สร้ำงรัฐสภำแห่งใหม่ไดอี้ก 10 ท่ี สร้ำงสถำนีต ำรวจได ้5,800 แห่ง 
และสร้ำงโรงเรียนมธัยมขนำดใหญ่ในต่ำงจงัหวดัได ้อีก 1,700 แห่ง (ส ำนกัข่ำวออนไลน์ไทยพบัลิกำ้, 2558) 
  นอกจำกน้ีภำคธุรกิจ สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 
ระบุผลส ำรวจในปี 2556 วำ่ กำรทุจริตมีผลกระทบต่อธุรกิจ และหำกไม่มีปัญหำทุจริตภำคธุรกิจจะสำมำรถ
เติบโตไดดี้กวำ่ปัจจุบนั(ไทยพีบีเอส, 2556) 

ผลส ารวจผู้น าภาคธุรกจิ: มองปัญหาคอร์รัปชันในไทย ปี 2556 อตัราร้อยละ 
คอร์รัปชนัเป็นปัญหำรุนแรงสูงมำก 93 
หำกไทยไม่มีกำรทุจริตจะเติบโตกวำ่ปัจจุบนั 50 
กำรทุจริตกระทบต่อธุรกิจ 63 
นกัธุรกิจไดรั้บผลกระทบต่อกำรทุจริตสูง  54 

ทีม่า สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
  ประกอบกับจำกผลกำรประเมิน The Global Competitiveness Report 2013-2014 ท่ีได้สรุปว่ำ  
คอร์รัปชนัของไทยเป็นอุปสรรคท่ีนักลงทุนต่ำงชำติท่ีจะตดัสินใจลงทุนและส่งผลต่อควำมเช่ือมัน่ในกำร
ลงทุนลดลงมำกท่ีสุดในอำเซียนถึงร้อยละ 24 ในระยะเวลำ 5 ปี  
 นอกจำกน้ีจำกกำรปำฐกถำพิเศษ ดร.วิรไท สันติประภพ ผูว้่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย  ในงำน
สัมมนำใหญ่ประจ ำปี 2560 สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 (ธนำคำร
แห่งประเทศไทย, 2560) ไดบ้รรยำยถึงกำรกำ้วเขำ้สู่ประเทศไทย ยุค 4.0 ซ่ึงจะมีกำรเปล่ียนแปลงในลกัษณะ
ท่ีเรียกกันว่ำ VUCA มำกข้ึน คือ ควำมผนัผวน (volatile) ควำมไม่แน่นอน (uncertain) ควำมซับซ้อน 
(complex) และกำรยำกจะคำดเดำ (ambiguous) ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีจะต้องเผชิญกับปัญหำเชิงโครงสร้ำง 
ภำยในประเทศ โดยเฉพำะภำคธุรกิจ จึงปฏิเสธไม่ไดว้ำ่ผูต้รวจสอบภำยในจะเป็นกลไกท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงใน
กำรสร้ำงควำมมัน่ใจ โดยไดน้ ำเสนอควำมคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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  ส่วนที่ 1 บริบทโลก และปัญหำเชิงโครงสร้ำง ภำยใต้กำรเปล่ียนแปลงจำกควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยอียำ่งกำ้วกระโดด จะท ำใหเ้ปล่ียนวถีิชีวติ รูปแบบธุรกิจ รูปแบบกำรท ำงำน รูปแบบควำมสัมพนัธ์
ของคนในสังคมเปล่ียนไป และควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยจีะเขำ้มำมีบทบำทต่อชีวิตและจะส่งผลกระทบ
รุนแรงในธุรกิจรูปแบบเดิม มำกข้ึน  ปัญหำเชิงโครงสร้ำงท่ีส ำคญั มีอยำ่งนอ้ย 3 เร่ือง กล่ำวคือ 
  ปัญหำแรก  ศกัยภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทยลดลงเม่ือเทียบกบัอดีต จำกกำรท่ีประเทศไทย
ก ำลงัจะเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยเุตม็รูปแบบ รำยงำนของธนำคำรโลก (World Bank) พบวำ่ในปี 2559 มีประชำกร
ไทยท่ีอำย ุ65 ปี หรือมำกกวำ่อยูป่ระมำณร้อยละ 11  และสัดส่วนดงักล่ำวจะเพิ่มข้ึนเป็นสูงกวำ่ร้อยละ 25 ใน
ปี 2583 ซ่ึงโครงสร้ำงประชำกรเช่นน้ีจะท ำใหค้วำมตอ้งกำรบริโภคและศกัยภำพกำรเติบโตของไทยลดลง 
  ปัญหำท่ีสอง  ปัญหำควำมเหล่ือมล ้ำทั้งมติดำ้นรำยไดแ้ละโอกำสท ำให้เกิดควำมแตกแยกในสังคมไทย 
ซ่ึงพบว่ำ คนเพียงร้อยละ 10 ของประเทศ ถือครองท่ีดินมำกกวำ่ร้อยละ 60 และคนน้อยกว่ำร้อยละ 2 ของ
ประเทศเป็นเจำ้ของ นอกจำกนั้นมูลค่ำเงินฝำกในระบบมำกกว่ำร้อยละ 80 ซ่ึงสะทอ้นถึงผลประโยชน์จำก 
กำรพฒันำประเทศนั้นกระจุกตวัอยู่เฉพำะประชำชนบำงกลุ่ม หำกไม่ไดรั้บกำรแกไ้ขจะท ำให้ปัญหำควำม
แตกแยกในสังคมและกำรแบ่งขั้วทำงควำมคิดรุนแรงเพิ่มมำกข้ึน  
  ปัญหำท่ีสำม  ปัญหำประสิทธิภำพขององคก์ร  ปัญหำคอร์รัปชัน่ ยงัเป็นปัญหำรุนแรง ดชันีกำรจดั
อนัดบัควำมโปร่งใส (Corruption Perceptions Index) ปี 2559 ของไทยอยูอ่นัดบัท่ี 101 จำก 176 ประเทศ ซ่ึง
สะทอ้นถึงสังคมท่ีมีกำรคอร์รัปชัน่เป็นธรรมเนียมปฏิบติั ไร้กฎเกณฑ ์และมีกำรจ่ำยเงินใตโ้ตะ๊ จนเป็น
ตน้ทุนแฝงท่ีไม่สร้ำงผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ   
  จึงเป็นควำมทำ้ทำยในบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในซ่ึงเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีเป็นหูเป็นตำใหก้บัเจำ้ของ
กิจกำร เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่งำนท่ีมอบหมำยใหท้ ำนั้น ประสบผลส ำเร็จเป็นท่ีน่ำเช่ือถือ มีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรบริหำรควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งเหมำะสม และสำมำรถน ำพำองคก์รไปสู่เป้ำหมำยได ้
            ส่วนที ่2 บทบำทของผูต้รวจสอบภำยในในกำรขบัเคล่ือนประเทศไทยต่อไป ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ  
   -มิติที ่1 การเพิม่ผลติภาพ  
    กำรเพิ่มผลิตภำพแต่เดิมกำรตรวจสอบภำยในอำจให้น ้ ำหนกัในเร่ืองของกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ
ต่ำง ๆ ประเด็นทำงบญัชี และควำมถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลและสำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้นผูต้รวจสอบ
ภำยในตอ้งเพิ่มบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนท่ีใช้  “หลกั 3 E” คือ ภำวะเศรษฐกิจ (economy)  
ประสิทธิภำพ (efficiency)  และประสิทธิผล (effectiveness) ในกำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ของ
องคก์ร วำ่มีควำมคุม้ค่ำบรรลุเป้ำหมำยท่ีตั้งไวห้รือไม่  ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพิ่มผลิตภำพในระดบัประเทศดว้ย 
ดงันั้นผูต้รวจสอบภำยในตอ้งรู้ลึกและเขำ้ใจเป้ำประสงคร์วมทั้งวธีิกำรท ำงำนแต่ละดำ้นขององคก์ร  
  -มิติที ่2 การสร้างภูมิคุ้มกนัในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงเร็ว  
   ดว้ยโลก VUCA ท่ีมีควำมเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว กำรสร้ำงภูมิคุม้กนัให้องคก์รจะเป็นองคก์รท่ีดี
ท่ีสุด คือ วฒันธรรมองคก์รท่ีค ำนึงถึงควำมเส่ียง ดงันั้นคนในองคก์รตอ้งรู้สึกวำ่ผูต้รวจสอบภำยในเป็นคู่คิด
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ท่ีไวว้ำงใจเป็นผูท่ี้รู้ทนัควำมเส่ียงและเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเป็นผูแ้จง้เตือนภยั ตลอดจนเป็นท่ี
ปรึกษำท่ีช่วยในกำรวำงแผนบริหำรควำมเส่ียงได้  โดยผูต้รวจสอบภำยในตอ้งพฒันำบทบำทท่ีสะทอ้น
มุมมองท่ีเท่ียงตรงและเป็นอิสระตำมหลกัวิชำชีพ จะช่วยเพิ่มควำมมัน่ใจให้กบัคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และคนในองคก์รไดท้ั้งทำงตรงและทำงออ้ม  
    -มิติที ่3 การกระจายผลประโยชน์อย่างทัว่ถึง  
   กำรสนับสนุนให้องค์กรตระหนักถึงกำรเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม เพื่อให้เกิดกำรกระจำย
ผลประโยชน์อยำ่งทัว่ถึงลดกำรสร้ำงปัญหำให้แก่สังคม ภำคองคก์รธุรกิจตอ้งมองวำ่ระยะยำวนั้นทุกอยำ่งจะ
เก่ียวโยงกนัโดยปฏิเสธไม่ไดว้ำ่ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยนั้น แต่ละองคก์รมีส่วนร่วมสร้ำงข้ึน และ
ถ้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขก็จะกลับมำเป็นปัญหำขององค์กรในอนำคต  มุมมองของสังคมจะเปล่ียนไปเป็น
กฎระเบียบใหม่ ๆ เกิดข้อจ ำกัดในกำรท ำธุรกิจ เกิดเป็นควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ท่ีท ำให้องค์กรต้องปรับ
รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงรุนแรง ตน้ทุนในกำรท ำงำนและตน้ทุนในกำรใช้ชีวิตของทุกคนปรับสูงข้ึน 
ผูบ้ริหำรองคก์รจึงจ ำเป็นตอ้งสร้ำงให้องคก์รเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมผำ่นกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม 
โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและมีกลไกกำรตรวจสอบตนเองท่ีจะเป็นรำกฐำนของกำรสร้ำงควำมไวว้ำงใจ 
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รและน ำไปสู่กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืในระยะยำว 
  กำรก ำหนดนโยบำยดำ้นธรรมำภิบำลและนโยบำยดำ้นควำมย ัง่ยืนขององคก์รท่ีก ำหนดมำนั้น ไดถู้ก
น ำมำปฏิบติัจริงภำยในองคก์ร เกิดผลตำมควำมคำดหวงัขององคก์ร ตลอดจนใหค้ ำแนะน ำแก่ คณะกรรมกำร
และผูบ้ริหำรท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขโดยผูต้รวจสอบภำยในควรหำรือกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง
เก่ียวกบับทบำทของผูต้รวจสอบภำยในเร่ืองธรรมำภิบำลและควำมย ัง่ยนืเก่ียวกบัขอบเขตงำนตรวจสอบท่ีให้
ควำมส ำคญัครอบคลุมถึงกำรประเมินและใหค้  ำแนะน ำในเร่ืองต่ำง ๆ  
 จำกประเด็นท่ีกล่ำวขำ้งน้ี คณะผูว้จิยัจึงเห็นควำมส ำคญัในเร่ือง บทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์ร อนัส่งผลต่อกำรบริหำรงำนตำมควำมตอ้งกำรขององคก์ร ทั้งในดำ้นกำรวำงแผน 
กำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยอ์ยำ่งย ัง่ยนืซ่ึงเนน้ใหมี้คนเป็นศูนยก์ลำง   
   
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นมิติบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหอ้งคก์ร 

2. สร้ำงรูปแบบบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหอ้งคก์ร 
 
นิยามศัพท์ 
  1. รูปแบบ หมำยถึง แนวคิดท่ีแสดงควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองกนั โดยพฒันำจำกแนวคิด 
น ำมำบูรณำกำร เพื่อสร้ำงข้ึนเป็นรูปแบบท่ีพฒันำโดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผูเ้ช่ียวชำญในกำรสังเครำะห์ 
หำควำมสอดคลอ้ง เหมำะสม และสำมำรถน ำรูปแบบไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
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  2. บทบำท หมำยถึง กำรปฏิบติัตำมหน้ำท่ีหรือพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสถำนภำพของตน ตำม
สิทธิฐำนะหรือต ำแหน่งท่ีสังคมไดก้ ำหนดข้ึน ทั้งน้ีสถำนภำพเป็นส่ิงเฉพำะตวัท่ีท ำให้เรำมีควำมแตกต่ำง 
จำกผูอ่ื้น 
  3. ผูต้รวจสอบภำยใน หมำยถึง ผูรั้บผิดชอบในกำรท ำกิจกรรมกำรให้ควำมเช่ือมัน่และกำรให้
ค  ำปรึกษำอย่ำงเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร กำร
ตรวจสอบภำยในช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุม และกำรกำกบัดูแล อยำ่งเป็นระบบและเป็นระเบียบ 
  4. กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม หมำยถึง แนวคิดภำวะผุน้ ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของริชำร์ดชิลี (Richard 
Chilee, 2015) ประกอบดว้ย 5 มิติ ดงัน้ี 1. มิติกำรมีผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภำพ 2. มิติกำรส่งเสริมใหส้ำมำรถรับ
ต่อกำรเปล่ียนแปลงระบบ 3. มิติกำรเป็นนวตักรรม  4. มิติกำรมีควำมรับผิดชอบ  และ 5. มิติกำรให้
ควำมส ำคญัในกำรรับคนดี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
  ขอบเขตด้านประชากร  
  กลุ่มผูเ้ช่ียวชำญท่ีใชใ้นกำรท ำวจิยัดว้ยเทคนิคเดลฟำย จ ำนวน 17 คน ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูต้รวจสอบ
ภำยใน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน 
  ขอบเขตของเน้ือหา 
  กำรวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัศึกษำแนวคิดภำวะผูน้ ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มซ่ึงมำจำกกำรบูรณำกำรกรอบ
แนวคิดภำวะผูน้ ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของริชำร์ดชิลี  
   ขอบเขตด้านเวลา  
   กำรศึกษำคร้ังน้ีใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำรวจิยัประมำณ 7 เดือน (กนัยำยน 2560 - มีนำคม 2561) 
   
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นกำรพฒันำดำ้นตรวจสอบภำยใน โดยทรำบถึงบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบั
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหอ้งคก์ร ซ่ึงจะใชอ้ธิบำยแนวทำงในกำรวิจยัส ำหรับนกัวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีสนใจท ำกำรวิจยัใน
ประเด็นกำรเตรียมควำมพร้อมของผูต้รวจสอบภำยในขององคก์รท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
 2. ได้ทรำบถึงรูปแบบบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกับกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร ท่ีแสดง
ควำมสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงแต่ละมิติในกำรเตรียมควำมพร้อมของผูต้รวจสอบภำยในต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
องคก์รใหส้ำมำรถประสบผลควำมส ำเร็จ ซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นกำรสร้ำงเป็นองคค์วำมรู้ใหม่  
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แนวคิดและทฤษฎกีารวจัิย 
  กำรวิจยัเร่ืองบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร คณะผูว้ิจยัได้ศึกษำ
คน้ควำ้ต ำรำ เอกสำร แนวคิด ทฤษฎีและผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
กำรตรวจสอบภำยใน  แนวคิดและทฤษฎีกำรจดักำร แนวคิดภำวะผูน้ ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์  
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 

  1. ศึกษำแนวคิดภำวะผูน้ ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มซ่ึงไดจ้ำกกำรบูรณำกำรกรอบแนวคิดภำวะผูน้ ำใน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของริชำร์ดชิลี (Richard Chilee, 2015) 
  2. สร้ำงรูปแบบบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกับกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร โดยกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลควำมคิดเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญ 17 คน จ ำนวน 3 รอบ ด้วยเทคนิคเดลฟำย(สุวิมล ว่องวำนิช, 
2548)โดยกำรสัมภำษณ์และตอบแบบสอบถำมซ่ึงคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชำญท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวเหล่ำน้ีมีควำมยินดีท่ีจะร่วมตอบค ำถำม นอกจำกน้ีเทคนิคเดลฟำยยงัมีกำร
ตรวจสอบขอ้มูลซ ้ ำโดยกำรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้ช่ียวชำญในกลุ่มเพื่อให้ทบทวนค ำตอบตนเองหลงัจำก
รับรู้เห็นค ำตอบของกลุ่ม (สุวิมล, 2548,  หนำ้ 23) เทคนิคน้ีจึงเหมำะกบักำรเก็บขอ้มูลเชิงลึกกบัผูท่ี้มีควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญ 
  3. กำรน ำขอ้มูลทั้งหมดมำวิเครำะห์โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ ค่ำมธัยฐำน (Median) ท่ีมีค่ำมำกกวำ่ 3.5 ข้ึน
ไปและ ค่ำพิสัยระหวำ่งควอไทล์ (Inter Quartile Range: IR) มีค่ำนอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 1.50 น ำขอ้มูลท่ีไดรั้บ
มำสรุปเป็นเพื่อหำค่ำมธัยฐำน และค่ำพิสัยระหวำ่งควอไทล ์พิจำรณำค่ำควำมสอดคลอ้งของขอ้มูล หลงัจำก
นั้น น ำขอ้มูลมำสังเครำะห์และสร้ำงเป็นรูปแบบบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหอ้งคก์ร 
 

ผลการวจัิย 
 

  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 17 คน พบวำ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.94  กำรศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71  เป็นกรรมกำรสมำคม 
ผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 และมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 20 ปี 
จ  ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 83.35 โดยมีผลกำรวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษำมิติบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์ร พบวำ่ 
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 ตาราง 1 ค่ำมธัยฐำน ค่ำพิสัยระหว่ำงคลอไทล์และระดบัควำมคิดเห็นเร่ืองบทบำทของผูต้รวจสอบภำยใน
กบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหอ้งคก์ร 

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกบั 
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้องค์กร 

ค่า 
มธัยฐาน 

ค่าพสัิยระหว่าง 
คลอไทล์ 

ระดบั 
 

1. มิติกำรมีผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภำพ  (Deliver Effective Results) 4.46 0.78 มำก 
2. มิติกำรส่งเสริมใหส้ำมำรถรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงระบบ  
   (Encourage the ability to welcome Systemic Change) 

4.25 0.82 มำก 

3. มิติกำรเป็นนวตักรรม (Be Innovative)  4.35 0.76 มำก 
4. มิติกำรมีควำมรับผิดชอบ (Be Responsibility) 4.55 0.85 มำกท่ีสุด 
5. มิติกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรรับคนดี (Get Good People; It matters) 4.60 0.80 มำกท่ีสุด 

รวมทุกมติ ิ 4.47 0.81 มาก 

 จำกตำรำง 1 พบว่ำ กลุ่มผูเ้ช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นสอดคล้องตรงตำมเน้ือหำ โดยมีระดับมิติ
บทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์รโดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก (Md. = 4.47) 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยมิติ พบว่ำ อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด 2 มิติ ไดแ้ก่ 1. มิติกำรให้ควำมส ำคญัในกำรรับคนดี
(Md. = 4.60) 2. มิติกำรมีควำมรับผิดชอบ (Md. = 4.55) และอยูใ่นระดบัมำก 3 มิติ ไดแ้ก่ 1.มิติกำรมีผลลพัธ์
ท่ีมีประสิทธิภำพ (Md. = 4.46) 2. มิติกำรเป็นนวตักรรม (Md. = 4.35) และ 3.มิติกำรส่งเสริมให้สำมำรถ
รองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงระบบ (Md. = 4.25) 
  2. กำรสร้ำงรูปแบบบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร ซ่ึงไดจ้ำก
ควำมคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชำญท่ีผ่ำนเกณฑ์พิจำรณำโดยมีควำมคิดเห็นสอดคลอ้งกนั กล่ำวคือ มีค่ำมธัยฐำน
ตั้งแต่ระดบัมำกข้ึนไป(Md > 3.50) และค่ำพิสัยระหว่ำงคลอไทล์ น้อยกว่ำ 1.50 และน ำมำบูรณำกำรผ่ำน
แนวคิดภำวะผูน้ ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของ ริชำร์ดชิลี ดงัแสดงในภำพ 1 

 
ภาพ 1 รูปแบบบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้องค์กร 
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 ซ่ึงรูปแบบบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร สรุปเป็นประเด็นท่ี
ส ำคญัเป็น 5 มิติ คือ  
  1. มิติกำรมีผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภำพอยูใ่นระดบัมำก (Md. = 4.46) ไดแ้ก่ กำรรำยงำนท่ีน ำเสนอตอ้ง
มีควำมน่ำเช่ือถือและเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติังำน(Md. = 4. 70) ทั้งน้ีผูต้รวจสอบจ ำเป็นตอ้งมีควำมรู้ใน
งำนท่ีรับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพ (Md. = 4. 61) โดยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบังำนท่ีรับผิดชอบได้
อยำ่งเขำ้ใจง่ำย (Md. = 4. 44) 
  2. มิติกำรส่งเสริมให้สำมำรถรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงระบบ อยูใ่นระดบัมำก (Md. = 4.25) ไดแ้ก่ 
ตอ้งมีควำมกระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆเพื่อพฒันำงำนในหนำ้ท่ีและองคก์ร (Md. = 4.58) ทั้งน้ี
ต้องได้รับกำรสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง 
(Md. = 4.33) และกำรไดรั้บกำรสนบัสนุนกำรปรับตวัและเปล่ียนแปลงภำยในองคก์ร 
  3. มิติกำรเป็นนวตักรรม  อยู่ในระดับมำก (Md. = 4.35) ได้แก่ กำรมีควำมกระตือรือร้นในกำร
แสวงหำควำมรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆมำสนบัสนุนงำน (Md. = 4. 53) โดยมีระบบควำมคิดในกำรวำงแผน และ
แนวทำงกำรแกปั้ญหำใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อกำรสร้ำงให้มีควำมสำมำรถและทกัษะเพื่อกำรประยุกต์ใช้งำน
ต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะตอ้งเกิดจำกกำรแสวงหำควำมรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ทั้ง
ภำยในและภำยนอก โดยตอ้งตระหนกัถึงควำมเปล่ียนแปลงโดยไม่มีอคติ เพื่อพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำน
อยำ่งเหมำะสม (Md. = 4. 44) 
  4. มิติควำมรับผิดชอบ อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (Md. = 4.55) ได้แก่ กำรสำมำรถรักษำควำมลบัของ
องค์กร (Md. = 4.72) โดยมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในงำนท่ีรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน (Md. = 4.70) และมีควำม
มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด (Md. = 4.67) 
 5. มิติกำรให้ควำมส ำคญัในกำรรับคนดี อยู่ในระดบัมำกท่ีสุด (Md. = 4.60) ไดแ้ก่ มีควำมซ่ือสัตย์
สุจริต (Md. = 4. 73) โดยมีจิตส ำนึกต่อองค์กร สังคมและประเทศชำติ (Md. = 4.65) และสำมำรถท ำงำน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยำ่งดี  รวมทั้งมีควำมเคำรพคุณค่ำและสิทธิของผูเ้ป็นเจำ้ของขอ้มูลท่ีตนไดรั้บและไม่
เปิดเผยขอ้มูลโดยปรำศจำกอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีเหมำะสม (Md. = 4.61) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 
  จำกผลกำรวจิยับทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์ร ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบ
แนวคิดเก่ียวกบัภำวะผูน้ ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของริชำร์ดชิลี มำบูรณำกำร พบประเด็นท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
        1. แนวทำงส ำหรับบทบำทของผู ้ตรวจสอบภำยในกับกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร ซ่ึงให้
ควำมส ำคญัในกำรรับคนดีมำเป็นผูต้รวจสอบภำยในถือเป็นหัวใจท่ีส ำคญัของควำมส ำเร็จ อยูใ่นระดบัมำก
ท่ีสุด ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภำยในจะตอ้ง มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตส ำนึกต่อองคก์ร สังคมและประเทศชำติ รวม



46 

ไปถึงตอ้งสำมำรถท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่ำงดี  อีกทั้งจะตอ้งมีควำมเคำรพคุณค่ำและสิทธิของผูเ้ป็น
เจ้ำของขอ้มูลท่ีตนได้รับและไม่เปิดเผยขอ้มูลโดยปรำศจำกอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีเหมำะสม ซ่ึงสอดคล้องกับ
งำนวิจยัของสุฏิกำ รักประสูติ (2558)  เร่ือง บทบำทของผูต้รวจสอบภำยในต่อกำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์ร: 
ปัจจยัสำเหตุและผลลพัธ์ ไดก้ล่ำววำ่  ผูต้รวจสอบภำยในจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในกำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์ร 
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่องค์กร อำทิเช่น กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มท่ีจะส่งผลท ำให้กิจกำรมีก ำไรสูงข้ึน รวมทั้ง
กำรลดควำมผนัผวนของกำรท ำก ำไรของกิจกำร และสำมำรถลดกำรทุจริตในองคก์รได ้ 
    2. ส ำหรับด้ำนกำรพฒันำบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรโดยมี
ประเด็นดงัน้ี 
   2.1 มิติกำรส่งเสริมให้สำมำรถรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงระบบ โดยต้องสร้ำงค่ำนิยมและ
วฒันธรรมกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงในองค์กรด้วยกำรวิเครำะห์และประเมินผลกระทบปัญหำและ
อุปสรรคท่ีเกิดจำกสภำวะท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อน ำไปสู่ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ในงำนตรวจสอบภำยในกบั
กำรสร้ำงมูลค่ำไดเ้ป็นรูปธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจำรุณี วงศลิ์มปิยะรัตน์ (2553 หนำ้ 22-33) กล่ำวถึงวำ่ แนว
ทำงกำรตรวจสอบหน่วยบ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยเีป็นแนวทำงใหม่ของกำรตรวจสอบท่ีพฒันำข้ึนจำกกรอบ
กำรควบ คุมควำม เ ส่ี ย งตำมมำตรฐำน  Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission : COSO ซ่ึงสำมำรถช่วยบ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยีในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีไดต้ั้งไว ้ทั้งน้ีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรตรวจสอบใหมี้คุณภำพตอ้งมีกำร
วำงระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในองคก์รท่ีจะช่วยป้องกนัควำมเส่ียงและควบคุม
กำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผล ตลอดจนผูต้รวจสอบตอ้งสำมำรถกำ้วทนักำรเปล่ียนแปลงใน
ยุคโลกำภิวตัน์ท่ีเน้นกำรร่วมพฒันำและกำรตรวจสอบ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีควำมเขม้แข็งและย ัง่ยืน อนั
จะเป็นแรงผลกัดนัในกำรสร้ำงผลกระทบใหเ้กิดข้ึนกบัระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
  2.2 มิติกำรเป็นนวตักรรม  อยูใ่นระดบัมำก โดยผูต้รวจสอบตอ้งมีบทบำทในกำรประยกุตใ์ชอ้งค์
ควำมรู้ ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีไดรั้บกำรยอมรับมำเสนอทำงเลือกหรือแนวทำงแกปั้ญหำในกำรพฒันำองคก์ร 
ทั้งน้ีก็ตอ้งไดรั้บกำรสนบัสนุนควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละยอมทดลองวิธีอ่ืนๆ เพื่อมำทดแทนวธีิกำรท่ีใชอ้ยูเ่ดิม
อย่ำงเต็มใจและใคร่รู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของศิวะนนัท์ ศิวพิทกัษ์ (2554) เร่ืองกำรจดักำรนวตักรรม
ขององค์กรธุรกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรสร้ำงสรรค์ของพนักงำน พบว่ำ ตวัแปรระดบัพนักงำนท่ีส่งผล
โดยตรงต่อพฤติกรรมกำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมของพนกังำน ไดแ้ก่ กำรเป็นทรัพยำกรมนุษยท่ี์มีคุณค่ำ โดย
ท่ีตวัแปรควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมของพนกังำน 
นอกจำกนั้นภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงนั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมของพนกังำน 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ขอ้เสนอแนะส ำหรับนกัวจิยัท่ีสนใจศึกษำเก่ียวกบับทบำทหรือสมรรถนะหลกัของประชำกรกลุ่ม
ต่ำง ๆ อำจน ำแนวทำงกำรศึกษำบทบำทของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์ร เพื่อน ำไป
ประยุกตใ์ชใ้นสถำนกำรณ์อ่ืนหรือกลุ่มตวัอยำ่งอ่ืน ในกำรพฒันำรูปแบบจ ำลองและน ำไปใชเ้ป็นอธิบำยแนว
ทำงกำรจดักำรของผูป้ระกอบกำรในหลำกหลำยสถำนภำพ ทั้ งน้ีอำจปรับเปล่ียนมิติบำงตัวเพื่อควำม
เหมำะสมกบักลุ่มประชำกรต่ำง ๆได ้
 2. ขอ้เสนอแนะส ำหรับผูต้รวจสอบภำยในท่ีตอ้งกำรประสบควำมส ำเร็จนั้น จ  ำเป็นจะตอ้งเขำ้ใจใน
บทบำทและกำรพฒันำงำนตรวจสอบภำยในเพื่อเพิ่มทกัษะกำรเรียนรู้ทั้งต่อตนเองและกำรเรียนรู้ในกำร
สร้ำงทีมงำน รวมทั้งควำมสำมำรถรองรับต่อกำรเปล่ียนแปลงของระบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต และตอ้งให้
ควำมส ำคญัในดำ้นนวตักรรมโดยมีควำมกระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆมำสนบัสนุน
งำนในฐำนะของผูต้รวจสอบภำยในมืออำชีพท่ีจะท ำประโยชน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องคก์รไดอ้ยำ่งเป็น
รูปธรรม 
  3. ขอ้เสนอแนะส ำหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับงำนตรวจสอบภำยในท่ีต้องกำรประสบควำมส ำเร็จนั้น 
จ  ำเป็นจะตอ้งเขำ้ใจในบทบำทกำรมีส่วนร่วมและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรในบทบำทของบทบำท
ของผูต้รวจสอบภำยในกบักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหอ้งคก์รอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 4. ขอ้เสนอแนะส ำหรับองคก์รท่ีตอ้งกำรเป็นองคก์รสมรรถนะสูง (High Performance Organization: 
HPO) ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งใช้เป็นแนวคิดในกำรพฒันำองค์กรในกำรเตรียมควำมพร้อมให้ผูต้รวจสอบภำยในใน
ฐำนะเป็นเคร่ืองมือให้องคก์รบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด จึงตอ้งมีกำรพฒันำศกัยภำพในดำ้นต่ำงๆ โดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งจะตอ้งมีกำรพฒันำทกัษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัของทีมงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงำนตรวจสอบ
ภำยในให้เขำ้ใจในบทบำทและน ำมำเป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อน ำไปสู่กำร
ปฏิบติัไดจ้ริง 
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การศึกษาผลส าเร็จในการบริหารบุคลากรของผู้ประกอบการธุรกจิ SMEs ในกรุงเทพมหานคร 
A study of success in personnel management of business operatorSMEs in Bangkok 

 
นำรินี แสงสุข1 

ปริญญำภรณ์ แสงสุข2 
 

บทคัดย่อ 
 

กำรวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษำผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรของผูป้ระกอบกำรธุรกิจ 
SMEs  และ(2) เปรียบเทียบผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรของผูป้ระกอบกำรธุรกิจ SMEs จ ำแนกตำม เพศ 
อำยุ  วุฒิกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจ ประเภทกิจกำร และจ ำนวนบุคลำกร กลุ่มตวัอย่ำงคือ 
ผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SMEs) ในกรุงเทพมหำนครจ ำนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชก้ำรในกำรเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรของผูป้ระกอบกำรธุรกิจ 
SMEs วิเครำะห์ขอ้มูลโดยกำรควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที และกำร
ทดสอบควำมแปรปรวนทำงเดียว  

ผลวจิยัพบวำ่  
1. ผูป้ระกอบกำร SMEs ในกรุงเทพมหำนครมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกร

ของผูป้ระกอบกำร ธุรกิจ SMEs ในภำพรวม อยูใ่นระดบัปำนกลำง   
2. ผูป้ระกอบกำร SMEsในกรุงเทพมหำนคร ท่ีมีเพศ อำย ุและท่ีมีจ ำนวนบุคลำกรต่ำงกนั มีผลส ำเร็จ

ในกำรบริหำรบุคลำกรของผูป้ระกอบกำร ธุรกิจ SMEs  แตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ส่วน
ผูป้ระกอบกำร  SMEsในกรุงเทพมหำนครท่ีมีวฒิุกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจ ประเภทกิจกำร
ผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรไม่แตกต่ำงกนั  

    

ค าส าคัญ :    ผลส ำเร็จ  บริหำรบุคลำกร วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ 

 

 

 

1อำจำรยป์ระจ ำ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
2อำจำรยป์ระจ ำ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
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ABSTRACT 

This research has the purpose 1) to study the success management in terms of personnel of 
entrepreneurs SMEs business and 2) to compare the success management regarding personnel of 
entrepreneurs SMEs business classified by gender , age , educational background , duration of business , 
type of business , amount of personals. The sample group were 400 Small and Medium Enterprises (SMEs) 
entrepreneurs in Bangkok. The instrument was questions to collect data and use descriptive statistics in data 
analysis by using frequency distribution, percentage, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.  
The research finding: 
1) As an overview, the opinion of SMEs entrepreneurs in Bangkok on the  factors in management in terms 
of personnel is in a moderate level. 
2)The difference of gender, age and amount of personals of SMEs entrepreneurs in Bangkok  result a 
significant difference in their business success according to the statistics. On the other hand, the difference 
of educational background ,duration of business and type of business of SMEs entrepreneurs in Bangkok’s 
does not result a significant difference in their business success. 
 

key words : 1) success 2) personal management  3) SMEs 

 

บทน า 
 

 กำรด ำเนินธุรกิจจ ำเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบหลำยดำ้นมำเก่ียวขอ้งกนัอยำ่งเหมำะสม เร่ิมตน้จำกกำร
วำงแผนงำนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโต ผูบ้ริหำรจึงตอ้งวำงแผนงำนทั้งด้ำนกำรผลิต กำรตลำดและ
โดยเฉพำะดำ้นบุคลำกรนั้นมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง เน่ืองจำกบุคลำกรเป็นผูข้บัเคล่ือนทุกกิจกรรมในธุรกิจให้
ด ำเนินไปจนบรรลุเป้ำหมำยควบคู่กบักำรจดักำรทรัพยำกรของกิจกำรให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด ผลิตสินคำ้และ
บริกำรที่มีคุณภำพ (product quality) ไดม้ำตรฐำนในระดบัที่ลูกคำ้ตอ้งกำรในรำคำที่เต็มใจจะจ่ำย โดย
ผูป้ระกอบกำรจะต้องรักษำคุณภำพให้มีควำมสม ่ ำเสมอ ซ่ึ งจะเป็นส่ิงท่ีท ำให้ลูกค้ำพอใจ (customer 
satisfaction) ควำมพึงพอใจของลูกคำ้คือ เหตุผลส ำคญัท่ีท ำให้ลูกคำ้ซ้ือหรือใช้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง ดงันั้น
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำจึงเป็นตวัก ำหนดระดบัของคุณภำพ (ชัยนันท์ แสงสุระธรรม , 2551, หน้ำ 2-3) 
บุคลำกรท่ีมีต่อกำรเติบโตของธุรกิจทุก ๆ ธุรกิจจึงคน้หำบุคลำกรท่ีคำดว่ำจะสำมำรถสนับสนุนงำนใน
องคก์รได ้ดว้ยควำมคำดหวงัท่ีแตกต่ำงกนั แต่ละองคก์รจึงมีแนวทำงกำรบริหำรบุคลำกรแตกต่ำงกนัไปตำม
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ปัจจยัแวดลอ้ม ไดแ้ก่ งบประมำณ ขนำดขององคก์ร วสิัยทศัน์ของผูท่ี้มีหนำ้ท่ีบริหำรงำนบุคลำกร พฤติกรรม
ของบุคลำกร  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งนำยจำ้งกบัลูกจำ้งหรือผูบ้ริหำรกบัพนกังำน กฎหมำย แรงงำน เป็นตน้  
สภำพแวดลอ้มเหล่ำน้ีท ำให้ผูป้ระกอบกำรแต่ละรำย มีรำยละเอียดและจุดเด่นของวิธีกำรปฏิบติัต่อบุคลำกร
ในองคก์รแตกต่ำงกนัไปดว้ย  เพื่อกำ้วขำ้มปัญหำอุปสรรคท่ีธุรกิจตอ้งเผชิญ (กุศยำ  ลีฬหวงศ,์  2558) 

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ SMEs เป็นหน่วยธุรกิจ ท่ีมีควำมส ำคญัต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มเป็นหวัใจส ำคญัของอุตสำหกรรมสนบัสนุนท่ีช่วยสร้ำง
ควำมมัน่คงให้กบัอุตสำหกรรมทั้งหมด ตลอดจนเป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีช่วยสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 83.9 ของกำรจำ้งงำนรวมของประเทศ เป็นกำรกระจำยรำยไดใ้ห้กบัคนในชุมชน ท ำให้คนในชุมชนมี
คุณภำพชีวิตดีข้ึน นอกจำกน้ียงัเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กบัทรัพยำกรในทอ้งถ่ินดว้ย (สถำบนัพฒันำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่ม, 2556)  แต่จำกกำรส ำรวจติดตำมกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2554 โดยบริษทั SMEs development and consultant พบว่ำ วิสำหกิจ ขนำด
กลำงและขนำดย่อม       ใน 100 รำย จะมีเพียงไม่ถึง 5 % ท่ีประสบควำมส ำเร็จ ส่วนท่ีเหลือ ลม้เลิกกิจกำร
ในท่ีสุดโดยมีอำยุในกำรด ำเนินงำนไม่เกิน 1 - 2 ปี ผูป้ระกอบกำร SMEs จึงตอ้งมีวิธีกำรปรับตวัด้ำนกำร
บริหำร กำรจดักำร กำรตลำด เพื่อรักษำกิจกำรใหอ้ยูร่อด (ชุติมำ หวงัเบ็ญหมดั และธนชัชำ บินดุเหล็ม, 2556, 
หนำ้ 112) 

กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนให้กบัวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมนั้น นอกจำก
ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งมีลกัษณะโดดเด่น คือ 1) มีควำมอุตสำหะ (prseverance) 2) มีควำมอดทน (ptience) 
และ 3) มีควำมสำมำรถในกำรคิดและแกปั้ญหำ (critical thinking skills) แลว้ ผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดยอ่มจะตอ้งให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรบุคลำกรดว้ย เพื่อให้สำมำรถคดัเลือกพนกังำนท่ีมี
คุณสมบัติตรงกับงำนท่ีต้องรับผิดชอบ ลดอัตรำกำรเปล่ียนงำน (turnover rate) ของแรงงำนในระดับ
ปฏิบติักำรและระดบัสูง จดัสภำพแวดลอ้ม กำรท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะ มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ให้รำงวลัและสวสัดิกำรที่เหมำะสมเพื่อรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพไวก้บั
องค์กรไดใ้นระยะยำว  หำกวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มมีบุคลำกรท่ีเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนยอ่ม
ส่งผลให้กำรผลิตสินคำ้และบริกำรมีคุณภำพ ตน้ทุนกำรประกอบกำรลดลง ผูป้ระกอบกำรและลูกคำ้เกิด
ควำมมัน่ใจและพึงพอใจในสินคำ้และบริกำรมำกข้ึน (Timothy S. Hatten, 2015, p. 27) 

จำกควำมส ำคญัและปัญหำดงักล่ำวขำ้งตน้ คณะผูว้จิยัจึงสนใจจะศึกษำผลส ำเร็จในกำรบริหำร

บุคลำกรของ ธุรกิจ SMEs ในกรุงเทพมหำนคร เพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชำกำร และกำร

บริหำรธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจดำ้น SMEs ท่ีมุ่งกำรบริหำรบุคคลใหเ้กิดแรงจูงใจในกำรปฏิบติัไดอ้ยำ่งบรรลุ

เป้ำหมำยมำกยิง่ข้ึน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 บุคลำกรมีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรมของธุรกิจ ทั้งดำ้นกำรวำงแผนกำรผลิตและกำร

บริกำร กำรจดัหำวตัถุดิบ ด ำเนินกำรผลิตและให้บริกำร ซ่ึงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นกระบวน ท่ีบอก
แนวทำงกำรด ำเนินงำนอยำ่งมีขั้นตอนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบับุคลำกร กระบวนดงักล่ำวจะถูกก ำหนด
ไวอ้ย่ำงเป็นล ำดับตั้งแต่ต้นจนจบตำมจุดประสงค์ท่ีต้องกำร ในกำรศึกษำในคร้ังน้ีให้ควำมส ำคญักับ 3 
ขั้นตอนดงัน้ี            (ฐิติพร ป่ำนไหม, 2556; พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง (2558);  Bhattacharyya , 2009, p. 64) 

1. กำรไดบุ้คลำกรมำท ำงำน เป็นกำรวำงแผนก ำลงัคน กำรสรรหำ คดัเลือกพนกังำนท่ีเหมำะสมกบั
หนำ้ท่ีหรือต ำแหน่งท่ีก ำหนด  

2. กำรดูแลรักษำบุคลำกร กำรฝึกอบรมและกำรพฒันำทกัษะ กำรประเมินผล  กำรปฏิบติังำน กำร
จ่ำยค่ำจำ้งและประโยชน์ให้กบัพนกังำน กำรจูงใจ กำรบ ำรุงรักษำบุคลำกร กำรโอนยำ้ย กำรเล่ือนต ำแหน่ง 
กำรดูแลเร่ืองสุขภำพ สวสัดิกำรท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำย  

3. กำรให้บุคลำกรออกจำกงำน เป็นกำรเลิกจำ้งท่ีตอ้งแสดงเหตุผลว่ำลูกจำ้งท ำผิดเง่ือนไขกำรจำ้ง 
หรือสภำพกำรจำ้ง หรือทุจริตในประเด็นใดนั้นตอ้งมีควำมชดั  ส่วนใหญ่กำรใหอ้อกจำกงำนมีทั้งกำรลำออก 
ให้ออกจำกงำนเน่ืองจำกเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบติัไม่เหมำะสมกบังำน ไม่มีควำมจ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบติังำน   

ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นส่ิงก ำหนดผลส ำเร็จในกำรบริหำรและจดักำรทุกส่ิงทุก
อย่ำง และจำกศึกษำรวบรวมปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรบุคลำกรจำกนักวิชำกำร
ประกอบดว้ยกำรมำปฏิบติังำนตรงเวลำ กำรท ำงำนเป็นทีม ปรำศจำกควำมขดัแยง้ กำรท ำงำนท่ีรับผดิชอบให้
เสร็จตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด กำรให้ควำมร่วมมือในเร่ืองท่ีผูบ้ริหำรขอควำมร่วมมือ กำรพฒันำตนเองและหำ
ควำมรู้สม ่ำเสมอ และกำรแกไ้ขปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขณะปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ีปัจจยัส่วน
บุคคลของผูป้ระกอบกำรก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัควำมส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกร ดงัเช่นกำรศึกษำของณฐัวฒิุ 
พิเศษ (2555) ศึกษำเก่ียวกบัปัจจยักำรด ำเนินธุรกิจของกำรเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 
จงัหวดันนทบุรี ผลกำรวิจยัพบว่ำ ผูป้ระกอบกำรธุรกิจ SME ท่ีมีเพศ มีระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
ภูมิล ำเนำ กำรลงทุนกิจกำร ประเภทธุรกิจ และอำยุของกิจกำรท่ีแตกต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัใน
กำรด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรจดักำรมำเป็นอนัดบัหน่ึง 
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 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปกรอบแนวคิดในกำรศึกษำวจิยัตำมภำพ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมุติฐานการวจัิย 
 จำกกรอบแนวคิดในกำรวจิยัผูว้จิยัก ำหนดสมมุติฐำนในกำรวจิยั วำ่ ผูป้ระกอบกำรธุรกิจ SMEs ท่ีมี
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ เพศ อำย ุ วฒิุกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจ ประเภทกิจกำร 
และจ ำนวนบุคลำกร มีผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรแตกต่ำงกนั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

กำรวิจยัคร้ังน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงพรรณำ ประชำกร คือ ผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ยอ่ม (SMEs) ในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 578,718 รำย กลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 400 คน ท่ีไดจ้ำกกำรสุ่มอย่ำง
ง่ำย (Sample Random Sampling) เคร่ืองมือคือแบบสอบถำมเก่ียวกับผลส ำเร็จในกำรบริหำรธุรกิจด้ำน
บุคลำกรของ SMEs ในกรุงเทพมหำนคร แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 สอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถำม ลกัษณะค ำถำมเป็นแบบ Check-List และปลำยเปิด มีค ำถำมจ ำนวน 6 ขอ้ ตอนท่ี 2 
สอบถำมเก่ียวกับผลส ำเร็จในกำรบริหำรธุรกิจด้ำนบุคลำกรของ SMEs จ  ำนวน 7 ข้อ มีลักษณะแบบมำตร
ประมำณค่ำ 5 ระดบั คือ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยท่ีสุด กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัและ
ผูช่้วยวิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยช้ีแจงกำรเก็บขอ้มูลให้ผูช่้วยวิจยั ไดรั้บแบบสอบถำมกลบัมำ 400 ชุด 
คิดเป็น ร้อยละ 100 วิเครำะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติกำรหำค่ำควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
กำรทดสอบค่ำที  และกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเด่ียว  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  

อำย ุ  

วฒิุกำรศึกษำ  

ระยะเวลำกำรประกอบ

ธุรกิจ  

ประเภทกิจกำร 

จ ำนวนบุคลำกร 

 

ผลส ำเร็จในกำรบริหำรงำนบุคคล 

1. กำรมำปฏิบติังำนตรงเวลำ 

2. กำรท ำงำนเป็นทีม ปรำศจำกควำมขดัแยง้ 

3. กำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบให้เสร็จตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด 

4. กำรใหค้วำมร่วมมือในเร่ืองท่ีผูบ้ริหำรขอควำมร่วมมือ 

5. กำรพฒันำตนเองและหำควำมรู้สม ่ำเสมอ 

6. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขณะปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสม 
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สรุปผลการวจัิย 
 

 1. ผูป้ระกอบกำร SMEs ในกรุงเทพมหำนครท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่ำง ส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็น
ร้อยละ 55.00 มีอำยุระหวำ่ง 46 -50 ปี คิดเป็น   ร้อยละ 29.30 มีระดบักำรศึกษำสูงสุด คือ ปริญญำตรี คิดเป็น
ร้อยละ 44.80 ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจมำแลว้เป็นระยะเวลำ 6-10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 34.30 และประกอบ
กิจกำรประเภทซ้ือมำขำยไป คิดเป็นร้อยละ 51.20  มีบุคลำกรในองคก์ร จ ำนวนน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 46.30   
     2. ผูป้ระกอบกำร SMEs ในกรุงเทพมหำนครมีควำมคิดเห็นต่อผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกร
ของผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มในกรุงเทพมหำนครโดยภำพรวมอยู่ในระดบัปำนกลำง มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 2.90 เม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่ ท ำงำนท่ี
รับผดิชอบใหเ้สร็จตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด หมัน่พฒันำตนเองและหำควำมรู้สม ่ำเสมอ มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.57 มี
กำรท ำงำนเป็นทีม ปรำศจำกควำมขดัแยง้ ให้ควำมร่วมมือในเร่ืองท่ีผูบ้ริหำรขอควำมร่วมมือ มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 2.66 และมำปฏิบติังำนตรงเวลำ มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 2.27 

3. ผูป้ระกอบกำร  SMEs ในกรุงเทพมหำนครท่ีมีเพศ อำยุ และจ ำนวนบุคลำกรต่ำงกัน มีควำม
คิดเห็นต่อผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน 
ผูป้ระกอบกำร SMEs ในกรุงเทพมหำนครท่ีมีวฒิุกำรศึกษำ ระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจ และประเภทกิจกำร
ต่ำงกนัมีผลส ำเร็จในกำรบริหำรธุรกิจดำ้นบุคลำกรไม่แตกต่ำงกนั  
   

อภิปรายผลการวจัิย 
 

1. ผลกำรศึกษำท่ีพบว่ำควำมคิดเห็นต่อผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรของผูป้ระกอบกำรธุรกิจ 
SMEs อยู่ในระดบัปำนกลำง ได้แก่ ท ำงำนท่ีรับผิดชอบให้เสร็จตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด  มีกำรท ำงำนเป็นทีม 
ปรำศจำกควำมขดัแยง้     ให้ควำมร่วมมือในเร่ืองท่ีผูบ้ริหำรขอควำมร่วมมือ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศศิ
ประภำ ชยัประสิทธ์ิ (2558, หนำ้  6) น ำเสนอไวว้ำ่ ตอ้งบริหำรให้ “ทรัพยำกรบุคคล” สมดุลกบั “งำน” เพื่อตอบ 
สนองควำมต้องกำรท่ีเปล่ียนไปทั้งสภำพแวดล้อมภำยใน (the Internal Environment)  และนอกองค์กร (the 
external environment) กลยุทธ์ทำงธุรกิจและน ำข้อมูลใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธีระ กนกกำญจนรัตน์ (2558 ; Cruz-Cunha and Maria Manuela ,2010, p. 71) ท่ีกล่ำวว่ำ วิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมเร่ิมตน้จำกกำรท ำงำนของคนจ ำนวนไม่มำกนกั ดงันั้น แต่ละคนจึงอำจตอ้งปฏิบติั
หนำ้ท่ีหลำยอยำ่ง ตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนัท ำงำนให้ส ำเร็จ บุคลำกรมีควำมทุ่มเทในกำรท ำงำน คนกลุ่มน้ีจึงตอ้ง
มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมสำมำรถหลำยด้ำนและท่ีส ำคัญต้องมีควำมไวว้ำงใจซ่ึงกันและกัน ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบกำรตอ้งบริหำรทีมงำนโดยให้ทุกคนเขำ้มำมีส่วนร่วมในงำนอยำ่งเท่ำเทียมกนั เช่น กำรเสนอควำม
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คิดเห็น กำรแบ่งปันประโยชน์ เป็นตน้ กำรมีส่วนร่วมช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของงำนลด
กำรต่อตำ้น มีควำมเตม็ใจท่ีจะท ำงำนใหส้ ำเร็จ   

2. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
2.1 ผูป้ระกอบกำร SMEs ในกรุงเทพมหำนครท่ีมีเพศต่ำงกนั มีผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกร

แตกต่ำงกนั สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ จิดำภำ แจ่มจนัทร์ชนก (2554, หน้ำ 123) ศึกษำเร่ืองปัจจยัสู่ควำมส ำเร็จ
ของผูป้ระกอบกำรคำ้ปลีกเส้ือผำ้ผูห้ญิงในตลำดนดัจตุจกัร  ผลวิจยัพบว่ำ ผูป้ระกอบกำรท่ีมีเพศต่ำงกนัมีผลต่อ
ควำมควำมส ำเร็จทำงดำ้นผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจคำ้ปลีกเส้ือผำ้ผูห้ญิงในตลำดนดัจตุจกัรต่ำงกนั  

2.2 ผูป้ระกอบกำร SMEsในกรุงเทพมหำนครที่มีจ  ำนวนบุคลำกรต่ำงกนั มีผลส ำเร็จในกำร
บริหำรบุคลำกรแตกต่ำงกัน โดยพบว่ำ ผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม(SMEs)ใน
กรุงเทพมหำนครท่ีมีจ ำนวนบุคลำกร   น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 คน กับ 6-10 คน มีควำมส ำเร็จในกำร
บริหำรธุรกิจดำ้นบุคลำกร ไม่แตกต่ำงกนั  ส่วนผูป้ระกอบกำรท่ีมีจ ำนวนบุคลำกรต่ำงกนัคู่อ่ืน ๆ มีผลส ำเร็จ
ในกำรบริหำรธุรกิจดำ้นบุคลำกรแตกต่ำงกนั ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะว่ำ หน่วยงำนท่ีมีบุคลำกรน้อยบุคลำกรมี
โอกำสรู้จกักนั ท ำงำนคุน้เคยกนัไดง่้ำยกว่ำหน่วยงำนท่ีมีบุคลำกรมำก และท ำให้บุคลำกรทีควำมรู้สึกเป็น
กนัเอง และร่วมมือช่วยเหลือกนั  ดงันั้นจึงมีขวญัในกำรท ำงำนดีและเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนส่งผล
กบัควำมส ำเร็จของงำนเป็นอยำ่งดี (ปรียำพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2553, หนำ้ 124) 

2.3 ผูป้ระกอบกำร SMEsในกรุงเทพมหำนครท่ีมีอำยุต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อผลส ำเร็จในกำร
บริหำรบุคลำกรแตกต่ำงกนัอำจเป็นเพรำะวำ่อำยุท่ีต่ำงกนัอำจหมำยรวม  ถึงระยะเวลำ และประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนต่ำงกัน ผูท่ี้มีอำยุมำกมักจะมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  แต่ข้ึนอยู่กับลักษณะงำน และ
สถำนกำรณ์ในกำรท ำงำนดว้ย (ปรียำพร   วงศ์อนุตรโรจน์ , 2553, หน้ำ 124) และสอดคลอ้งกบั กรรณิกำร์ 
เหมือนประเสริฐ (2548) ไดก้ล่ำววำ่ในหน่วยงำนองค์กรต่ำง ๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลำกรในระดบัต่ำง ๆ 
เป็นจ ำนวนมำก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่ำงกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงออกแตกต่ำง มีสำเหตุมำจำกปัจจยัต่ำง ๆ เช่น อำยุ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่ำผลงำนของบุคคลจะลด
นอ้ยลงในขณะท่ีอำยุเพิ่มข้ึน แต่อยำ่งไรก็ตำมบุคคลท่ีมีอำยุมำกจะถือว่ำเป็นผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
สูง และสำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีกำรงำนท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได้ และอำยุ เป็นปัจจยัท่ีท ำให้คนมีควำม
แตกต่ำงกนัในเร่ืองของควำมคิดและพฤติกรรม คนท่ีอำยุนอ้ยมกัจะมีควำมคิดเสรีนิยมยดึถืออุดมกำรณ์และ
มองโลกในแง่ดีมำกกวำ่คนท่ีอำยุมำก ในขณะคนท่ีอำยุมำกมกัจะมีควำมคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม ยึดถือกำรปฏิบติั 
ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ำยกวำ่คนท่ีมีอำยนุอ้ย เน่ืองมำจำกผำ่นประสบกำรณ์ชีวติท่ีแตกต่ำงกนั   

2.4 ผูป้ระกอบกำร  SMEsในกรุงเทพมหำนครที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อ
ผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรไม่แตกต่ำงกนั  ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะวำ่วสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มเป็น
ธุรกิจท่ีมีจ  ำนวนของบุคคลกรในกำรด ำเนินงำนทั้งดำ้นกำรผลิตสินคำ้ กำรบริกำรจ ำนวนน้อย และในกำร
วิจยัน้ีเป็นธุรกิจกำรให้บริกำร ซ่ึงผู ้   ท่ีมีกำรศึกษำทุกระดบั สำมำรถท ำธุรกิจไดเ้ท่ำเทียมกนั โดยอำศยักำร
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เรียนรู้จำกประสบกำรณ์และไดรั้บกำรสอนงำนจำกหวัหนำ้หรือรุ่นพี่เป็นส ำคญั ดงันั้นจึงท ำให้ควำมส ำเร็จ
ในกำรบริหำรธุรกิจดำ้นบุคลำกรไม่แตกต่ำง สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของณัฐวุฒิ พิเศษ (2555) ศึกษำเก่ียวกบั
ปัจจัยกำรด ำเนินธุรกิจของกำรเป็นผู ้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จังหวดันนทบุรี 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ ผูป้ระกอบกำรท่ีมีระดบักำรศึกษำท่ีต่ำงกนัมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในกำรด ำเนินธุรกิจ
ดำ้นกำรจดักำรไมแ่ตกต่ำงกนั 

2.5 ผูป้ระกอบกำร SMEsในกรุงเทพมหำนครท่ีมีระยะเวลำกำรประกอบธุรกิจต่ำงกนั มีควำม
คิดเห็นต่อผลส ำเร็จในบริหำรกำรบุคลำกรไม่แตกต่ำงกนั สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของณัฐวุฒิ พิเศษ (2555) 
ศึกษำเก่ียวกบัปัจจยักำรด ำเนินธุรกิจของกำรเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม จงัหวดั
นนทบุรี ผลกำรวิจยัพบว่ำ ผูป้ระกอบกำรท่ีมีอำยุของกิจกำรท่ีต่ำงกนัมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในกำร
ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรจดักำรไม่แตกต่ำงกนั 

2.6 ผูป้ระกอบกำร SMEsในกรุงเทพมหำนครที่มีประเภทกิจกำรต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นต่อ
ผลส ำเร็จในกำรบริหำรบุคลำกรไม่แตกต่ำงกนั ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะวำ่ โครง สร้ำงขององคก์รวิสำหกิจขนำก
กลำงและขนำดย่อมส่วนใหญ่เป็นแบบง่ำย ๆ ไม่มีควำมซับซ้อน บุคลำกรมีจ ำนวนไม่มำก ตลำดไม่กวำ้ง 
(ศูนยข์อ้มูลเศรษฐกิจกำรคลงั และกำรลงทุนของกรุงเทพมหำนคร, 2558) และผูป้ระกอบกำรส่วนมำกจะใช้
ประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้ อำศยับุคคลในครอบครัว ดงันั้นย่อมมีประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกิจมำ
ยำวนำน และได้ท ำงำนท่ีตนเองถนัดและพอใจจึงท ำให้ผู ้ประกอบกำรท่ีมีประเภทกิจกำรต่ำงกันมี
ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรธุรกิจดำ้นบุคลำกรไม่ต่ำงกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อกำรบริหำรบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ควรมีกำรบนัทึกและสรุป
รำยกำรผลกำรมำปฏิบติังำน และน ำเสนอในท่ีประชุมเป็นประจ ำทุกเดือน 

2. ผูป้ระกอบกำรควรบริหำรบุคลำกรเนน้กำรสร้ำงทีมงำน และใชที้มขำ้มสำยงำนเพื่อก่อใหเ้กิดกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งครอบคลุม 

3. ผูป้ระกอบกำรควรเนน้ให้หวัหนำ้งำนมีกำรก ำกบัติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยจดัท ำตำรำงกำร
ตรวจสอบและก ำกบัติดตำม รวมถึงกำรนิเทศกำรท ำงำนของบุคลำกรอยำ่งเป็นรูปธรรมและมีควำม
สม ่ำเสมอในกำรก ำกบัติดตำม 

4. ผูป้ระกอบกำรควรมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยมอบหมำยใหผู้บ้ริหำรระดบักลำงมีกำรเดิน
ลงไปพบปะพูดคุยท่ีหนำ้งำนเพื่อสร้ำงแรงบนัดำลใจและใหค้  ำปรึกษำพนกังำนใหส้ำมำรถแกปั้ญหำในกำร
ท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

5. ควรมีกำรวำงแผนรำยบุคคลตำมบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบในงำนทั้งในรูปแบบกำรสอนงำน 
กำรมอบหมำยงำน และกำรอบรม เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลำกรเกิดกำรพฒันำตนเองไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงานส านักงานกรมสรรพากร 

FACTORS AFFECTING TOWARDS EMPLOYEE’S MOTIVATION  
OF THE OFFICE OF REVENUEES DEPARTMENT 

 
วศิิษฐ ์ ฤทธิบุญไชย1  
อภิภูมิ กิตติกอ้งนภำ2 
บุญเลิศ พร้ิงเจิรญ3  
อคัรพนธ์ ศรีสุข4 

 

บทคัดย่อ 

 

 กำรวิจัยคร้ังน้ี วตัถุประสงค์เพื่อ  1. ศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนักงำนส ำนักงำน
กรมสรรพำกร  จ  ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล และ 2. ศึกษำอิทธิพลของปัจจยัค ้ำจุนท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในกำร
ท ำงำนของพนกังำนส ำนกังำนกรมสรรพำกร 

 ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำได้แก่พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนอยู่ท่ีส ำนักงำนกรมสรรพำกร ท่ีเป็น
ขำ้รำชกำรจ ำนวน 18,222 รำย และ ลูกจำ้งประจ ำจ ำนวน 1 ,394 คน ค ำนวณขนำดของตวัอยำ่งจำกสูตรกำร
ค ำนวณตวัอย่ำงของ ยำมำเน่ และใช้วิธีกำรสุ่มแบบบงัเอิญ  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ค่ำทีแบบอิสระ กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว 
และกำรวเิครำะห์ถดถอยเชิงพหุ  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) ผลกำรวิจัยพบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส ำนักงำน
กรมสรรพำกร ดำ้นควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนมีควำมแตกต่ำงกนัไปตำมปัจจยัดำ้นอำยุ กำรศึกษำ และอำยุ
งำน ดำ้นกำรไดรั้บกำรยอมรับนบัถือไม่พบควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีดี
แตกต่ำงกันตำมปัจจยัต ำแหน่งงำน ด้ำนควำมรับผิดชอบ แตกต่ำงกันตำมปัจจยัต ำแหน่งงำน และด้ำน
ควำมกำ้วหน้ำในต ำแหน่งงำน แตกต่ำงกนัตำมปัจจยัต ำแหน่งงำน (2) อิทธิพลของปัจจยัค ้ำจุนท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนกังำนส ำนกังำนกรมสรรพำกรในดำ้นสภำพกำรท ำงำนและควำมมัน่คง และ
ประโยชน์และผลตอบแทน โดยมีอ ำนำจร่วมกนัพยำกรณ์เท่ำกบัร้อยละ 32 และสำมำรถเขียนเป็นสมกำรได้
ดงัน้ี 
                                              
1 อำจำรยค์ณะวิทยำกำรจดักำร สำขำกำรจดักำรทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฎันครปฐม  
2 นกัวิชำกำรอิสระ 
3 นกัวิชำกำรอิสระ 
4 นกัศึกษำคณะวิทยำกำรจดักำร สำขำกำรจดักำรทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฎันครปฐม 
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แรงจูงใจ Y = 2.39+0.03นโยบำย +0.02 ปกครอง +0.01 ควำมสัมพนัธ์เพื่อนร่วมงำน 
 + 0.27 สภำพกำรท ำงำน + 0.11 ประโยชน์ผลตอบแทน 

 

ค าส าคัญ :  แรงจูงใจ กำรปฏิบติังำน กรมสรรพำกร 

   
ABSTRACT 

The purpose of this research was to 1) to study employee’s motivation of the Office of the Revenue 
Department. 2) To study the factors affecting on employee’s motivation the Office of the Revenue 
Department. The population consisted of employees working at the office of revenue department. There are 
18,222 civil servants and 1,394 regular employees. The sample size is calculated from sampling formula of 
Yamane and accidental sampling. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation 
Independent value analysis One-way analysis of variance and multiple regression analysis. 

The research results found that: (1) Motivation in the performance of employees of the Office of 
the Revenue Department. The success of the work was different in terms of age, education and working age. 
There was no statistically significant difference the characteristics of good work vary by job factors. 
Responsibility Different by job factors and the progress in the job. (2) The influence of supporting factors 
that affect the motivation of the employees of the Office of the Revenue Department on working conditions 
and security and benefits and returns. The predictive power is 32% and can be written as: 

 
Motivation Y = 2.39 + 0.03 Policy +0.02 Parent +0.01 Relationship Worker 

  + 0.27 Working Condition + 0.11 Benefit 

 

Keywords: employee’s motivation, working, Revenue Department 
 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กำรบริหำรจดักำรเป็นส่ิงท่ีส ำคญัส ำหรับทุกองค์กำร ปัจจยักำรบริหำรซ่ึงประกอบไปด้วย คน 
(Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ (Material) และวิธีกำร (Management) นั้นคนหรือทรัพยำกร มนุษย์เป็น
ปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีสุดท่ีจะสร้ำงสรรค์งำนให้เจริญกำวหน้ำ กำรท่ีองค์กำรจะประสบควำมส ำเร็จตำม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่นั้น ผูบ้ริหำรตอ้งแน่ใจวำ่พนกังำนทุกคนในองคก์ำรจะตอ้งปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมี
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ประสิทธิภำพ ถำ้พนกังำนปฏิบติังำนอยำ่งไม่เต็มท่ีไม่มีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนหรือไม่มีควำมแน่นอน
แล้วก็ยอมส่งผลกระทบต่อผลิตภำพ (Productivity) ซ่ึงจะท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำและมีผลกระทบต่อ
ควำมส ำเร็จของงำนกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวเป็นส่ิงจ ำเป็นดงันั้นผูบ้ริหำรตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ เพื่อท ำ
ให้มนัใจวำ่พนกังำนจะปฏิบติังำนอยำ่งมีคุณภำพสม ่ำเสมอและไวว้ำงใจได ้ประกำรท่ีส ำคญัผูบ้ริหำรจะตอ้ง
ตระหนกัอยูต่ลอดเวลำวำ่พนกังำนแต่ละคน มีศกัยภำพและมีควำมสำมำรถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังำน สำมำรถ
ตดัสินใจท่ีดีได้และสำมำรถด ำเนินงำนทุกอย่ำงให้เป็นไปได้ด้วยควำมรำบร่ืน ถ้ำหำกผูบ้ริหำรคอยแต่
ตรวจสอบควบคุมแมก้ระทัง่รำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ คอยช้ีแนะในเร่ืองซ ้ ำๆก็จะสงผลให้ผลิตภำพและ
คุณภำพของงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  ช่องวำ่งระหวำ่งพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนท่ีดีกบั
พนักงำนท่ีสมคัรใจ และเต็มใจปฏิบติังำนให้ได้ดีก็คือกำรจูงใจนั้นเอง  ฉะนั้น ผูบ้ริหำรจึงจ ำเป็นตอ้งใช้
วิธีกำรจูงใจ เพื่อให้พนักงำนใช้ควำมสำมำรถและเต็มใจท่ีจะด ำเนินงำน ซ่ึงพนักงำนท่ีปฏิบติังำนภำยใต้
ภำวะท่ีมี กำรโน้มนำ้วใจ กำรจูงใจท่ีดี จะสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีคุณภำพมำกกวำ่พนกังำนท่ีถูกปล่อย
ใหป้ฏิบติังำนโดยขำดกำรจูงใจซ่ึงจะกลำยเป็นขอ้จ ำกดัอนัน ำไปสู่กำรหมดก ำลงัใจในกำรท ำงำนในทำ้ยท่ีสุด 
(ธนิกำนต ์มำฆะศิรำนนท,์ 2545 อำ้งถึงใน ณฐัชำนนัท ์พิสุทธิโยธิน และอรพิณ สันติธีรำกุล  2558) กำรจูงใจ
นบัว่ำเป็นหลกัปฏิบติัท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงในทกัษะกำรบริหำร และเม่ือสำมำรถปฏิบติัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิผล
แลว้ทั้งผูบ้ริหำรองคก์ำรและพนกังำนก็จะยิ่งกำ้วไปสู่สัมฤทธิผลไดม้ำกซ่ึงจะน ำพำองคก์ำรไปสู่เป้ำหมำยท่ี
วำงไวไ้ด ้

กรมสรรพำกรเป็นหน่วยงำนรำชกำรท่ีมีมำแต่โบรำณ ปรำกฏหลกัฐำนในพระรำชกฤษฎีกำพระ
อยักำรต ำแหน่งศกัดินำพลเรือน ซ่ึงตรำข้ึนในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถแห่งกรุงศรีอยุธยำ แต่
ในขณะนั้นกรมสรรพำกรมี 2 กรม คือ กรมสรรพำกรในและกรมสรรพำกรนอก ภำยหลงัไดร้วมเขำ้ดว้ยกนั
ในสมยัรัตนโกสินทร์ เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน พ.ศ. 2458 เรียกว่ำ กรมสรรพำกร นอกจำกน้ียงัปรำกฏว่ำมี
กรมสรรพำกรในกระทรวงพระคลงัมหำสมบติั ตำมพระรำชบญัญติัพระธรรมนูญน่ำท่ีรำชกำร กระทรวง
พระคลงัมหำสมบติั    ซ่ึงตรำข้ึนวนัท่ี 7 ตุลำคม รัตนโกสินทร์ศก 109 (พ.ศ.2433) ในรัชกำลท่ี 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ดว้ย    ส ำหรับรูปแบบและกำรใชต้รำของกรมสรรพำกรปรำกฏคร้ังแรกในพระรำชกฤษฎีกำ
ลกัษณะพระธรรมนูญใช้ตรำ ซ่ึงประกำศในแผ่นดินพระบำทสมเด็จพระเอกำทศรถ พระเจำ้อยู่หวัแห่งกรุง
ศรีอยุธยำ  ตรำประจ ำหน่วยงำนและตรำประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรในคร้ังนั้ นเป็นตรำท่ีได้รับ
พระรำชทำนจำกพระมหำกษตัริย ์แต่มำภำยหลงัหน่วยงำนหรือบุคคลใดมีควำมประสงค์จะใช้ก็สำมำรถ
สร้ำงเองแลว้น ำข้ึนทูลเกลำ้ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตใช้ คร้ันเม่ือเปล่ียนแปลงกำรปกครองจำก
ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ มีกำรออกพระรำชบญัญัติเคร่ืองหมำยรำชกำร 
พุทธศกัรำช 2482 คุม้ครอง   

งำนวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนส ำนกังำนกรมสรรพำกร มี
เป้ำหมำยมุ่งเนน้ศึกษำเหตุแห่งกำรจูงใจ  เพื่อให้งำนบริกำรของส ำนกังำนกรมสรรพำกรมีประสิทธิภำพมำก
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ยิง่ข้ึนจำกปัญหำท่ีพบวำ่พนกังำนยงัไม่มีแรงจูงใจในกำรท ำงำนท่ีเพียงพอ ทั้งน้ีเพรำะ กำรจูงใจมีควำมส ำคญั
โดยมีผลทั้งต่อในองค์กำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลในอนัท่ีจะสนองควำมตอ้งกำร
ดำ้นพฤติกรรมมนุษยใ์ห้แก่องคก์ำรในเร่ืองส ำคญั ๆ ไดแ้ก่ (1) ช่วยให้องค์กำรไดค้นดีมีควำมสำมำรถร่วม
ท ำงำนด้วย เ และอยู่กับองค์กำรเป็นเวลำนำน ๆ หรือตลอดไป (2) ท ำให้องค์กำรมัน่ใจว่ำบุคลำกรของ
องค์กำรจะท ำงำนอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ โดยท ำให้บุคลำกรทุ่มเทก ำลงัควำมสำมำรถท่ีมีอยูใ่ห้กบัองค์กำร
อย่ำงเต็มท่ีและด้วยควำมเต็มใจ (3) ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทำงริเร่ิมสร้ำงสรรค์ เพิ่มประโยชน์ของ
องคก์ำร วิธีกำรจูงใจยอ่มมีประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมกำรท ำงำนในลกัษณะท่ีใชค้วำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคส่ิ์ง
แปลก ๆ ใหม่ ๆ ไดอ้ยำ่งดี ในส่วนท่ีมีต่อผูบ้ริหำร  งำนเบ้ืองตน้ของผูบ้ริหำรก็คือ กำรด ำเนินกำรให้องคก์ำร
ท ำหนำ้ท่ีอยำ่งไดผ้ล ซ่ึงผูบ้ริหำรจะตอ้งท ำใหผู้ร่้วมงำนท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ี
เป็นผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อองคก์ำร วธีิท่ีผูบ้ริหำรจ ำท ำใหผู้บ้ริหำรทุกระดบัในอนัท่ีจะชกัจูงให้ผูร่้วมงำน 
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชำของตนท ำงำนดว้ยควำมกระตือรือร้นมำกข้ึน ทุ่มเทควำมจิตใจให้แก่องคก์ำรให้มำก
ท่ีสุดท่ีจะมำกได ้ และควำมส ำคญัต่อบุคลำกร (1) ช่วยให้บุคลำกรสำมำรถสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ำร  
และสนองควำมตอ้งกำรของตนเองได้พร้อม ๆ กนั (2) ไดรั้บควำมยุติธรรมจำกองค์กำรและฝ่ำยบริหำร 
โดยเฉพำะในเร่ืองค่ำตอบแทน (3) มีขวญัในกำรท ำงำน ไดรั้บควำมสนใจจำกฝ่ำยบริหำรในฐำนะท่ีเป็น
ส่ิงมีชีวิตไม่ใช่วตัถุ  ท ำให้ไม่เกิดควำมเบ่ือหน่ำยงำนหรือหลีกเล่ียงงำน (ศุภวรรณ รัตนโอภำส, 2550: 22) 
คณะผูว้จิยัมีควำมมุ่งหวงัวำ่งำนท่ีศึกษำจะมีประโยชน์ทั้งต่อส ำนกังำนกรมสรรพำกร  และหน่วยงำนท่ีสนใจ
จะน ำไปต่อยอดต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนักงำนส ำนกังำนกรมสรรพำกร   จ ำแนกตำมปัจจยั
ส่วนบุคคล 

2. เพื่อศึกษำอิทธิพลของปัจจยัค ้ ำจุนท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนักงำนส ำนักงำน
กรมสรรพำกร 
 

นิยามศัพท์ 

แรงจูงใจ หมำยถึง ส่ิงเร้ำหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมำกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม หรือใชพ้ลงังำนไป
เพื่อต้องกำรให้บรรลุเป้ำหมำย ซ่ึงในกำรท ำวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษำตำมทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg 
ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัจูงใจ และ2) ปัจจยัค ้ำจุน  ดงัน้ี 

ปัจจยัจูงใจ หมำยถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนท่ีปฏิบติัดำ้นต่ำงๆ ซ่ึงท ำให้พนกังำนเกิดควำมตั้งใจใน
กำรท ำงำน และมีควำมพึงพอใจในงำนท่ีปฏิบติั ประกอบด้วย  ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนของบุคคล กำร
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ไดรั้บกำรยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงำนท่ีปฏิบติั ควำมรับผิดชอบ และควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำร
งำน 

ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ท่ีวำงไว ้กำรรู้จกัแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ กำรรู้จกัป้องกนัปัญหำท่ีจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอย่ำงดี และผลกำรปฏิบติังำน
เป็นท่ีพอใจของผูบ้งัคบับญัชำ 

ปัจจยัค ้ำจุน หมำยถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหรือส่วนประกอบของงำน ท่ีช่วยเสริมสร้ำง
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ประกอบด้วย นโยบำยและกำรบริหำร กำรปกครองบังคับบัญชำ 
ควำมสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงำน สภำพกำรท ำงำนและควำมมัง่คง และผลประโยชน์ตอบแทน 

 
กรอบแนวคิดในการท าวจัิย 

คณะผูว้ิจยัท ำกำรศึกษำ แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจจำกแนวคิดของ ฐนิตำ ปัตตำนี (2546) อนิวชั    
แกว้จ ำนง (2550)  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน ตำมแนวคิดของ Herzberg  (อำ้งถึง
ใน สิริรักษ ์วรรธนะพินทุ 2548) และกำรจดักำรสมยัใหม่ของ ธนวรรณ ตงัสินทรัพยศิ์ริ (2547)  ศึกษำขอ้มูล
เก่ียวกบัส ำนกังำนกรมสรรพำกร และผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  อำทิของ กุสุมำ จอ้ยชำ้งเนียม (2547) พนมพร 
แสนมีมำ (2547) กำญจนำ ตรีรัตน์ (2549)  รัชดำภรณ์ สงฆ์สุวรรณ (2549) ณัฐวตัร สนหอม (2550) เมธี     
สุขสมบูรณ์ (2550) และ พชัรำภรณ์ โชติสูงเนิน (2557) มำพฒันำเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
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ภำพท่ี 1 กรอบแนวคิดในกำรวจิยั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1.ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ เน้ือหำท่ีศึกษำประกอบดว้ย 
    1.1 แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนส ำนกังำนกรมสรรพำกร ประกอบดว้ย ควำมส ำเร็จใน
กำรท ำงำนของบุคคล กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ ลักษณะของงำนท่ีปฏิบัติ ควำมรับผิดชอบ และ
ควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำน  

1.2 ปัจจยัค ้ำจุน ประกอบดว้ย นโยบำยและกำรบริหำรกำรปกครองบงัคบับญัชำ ควำมสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงำน สภำพกำรท ำงำนและควำมมัง่คง และผลประโยชน์ตอบแทน 
    1.3  ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ อำย ุ ระดบักำรศึกษำ ต ำแหน่งงำน และอำยงุำน  

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร   ศึกษำพนักงำนท่ีปฏิบัติงำนอยู่ท่ีส ำนักงำนกรมสรรพำกร ท่ีเป็น
ขำ้รำชกำรจ ำนวน 18,222 รำย และ ลูกจำ้งประจ ำจ ำนวน 1,394 คน และเก็บตวัอยำ่ง จ  ำนวน 400 คน 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ในกำรวิจยัคร้ังน้ีท ำกำรวิจยัและเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกรำคม ถึง 
เมษำยน 2560  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 
กำรวจิยัคร้ังน้ีใชป้ระชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งดงัน้ี 
ประชำกร ไดแ้ก่ พนกังำนท่ีปฏิบติังำนอยูท่ี่ส ำนกังำนกรมสรรพำกร ท่ีเป็นขำ้รำชกำรจ ำนวน 18,222 

รำย และ ลูกจ้ำงประจ ำจ ำนวน 1 ,394 คน (ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2559) โดยค ำนวณขนำดของ
ตวัอย่ำงจำกสูตรกำรค ำนวณตวัอย่ำงของ Yamane (1967: 727) โดยก ำหนดให้ควำมคลำดเคล่ือนของกลุ่ม
ตวัอย่ำงร้อยละ 5 ดงันั้นจะได้ขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 400 คน และวิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) ตำมจ ำนวนดงักล่ำว เคร่ืองมือในกำรท ำวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถำมท่ีคณะผูว้ิจยัสร้ำง
ข้ึนมีกำรทดสอบค่ำควำมตรงเชิงเน้ือหำ (Content analysis) จำกผูท้รงคุณวฒิุจ ำนวน 3 รำย และมีกำรทดสอบ
ค่ำควำมเท่ียงจำกกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 30 รำย ดว้ยกำรหำค่ำอลัฟำ ครอนบำค แบบสอบถำมส่วน
แรงจูงใจไดค้่ำในช่วง  0.81—0.88 และในส่วนปัจจยัค ้ำจุนอยู่ในช่วง 0.82-0.93 สถิติท่ีใช้ไดก้ำรวิเครำะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวิเครำะห์ค่ำทีแบบอิสระ (Independent t-test) กำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว  (One Way ANOVA) และกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) 
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ผลการวจัิย 

 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลกำรวิจยัพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.10) ช่วงอำยุ 25 – 35 ปี 
(ร้อยละ 72.30) ระดบักำรศึกษำ ปริญญำตรี (ร้อยละ 47.10) ต ำแหน่งงำน ขำ้รำชกำร (ร้อยละ 87.30) อำยุงำน 
5 - 10 ปี (ร้อยละ 60.30) 

 
ส่วนที่ 2 ศึกษำแรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนักงำนส ำนักงำนกรมสรรพำกร   จ ำแนกตำมปัจจยัส่วน
บุคคล 
 ผูว้ิจยัใช้ค่ำ t (Independent t-test)  และค่ำ F (One Way ANOVA) ในกำรวิเครำะห์เพื่อหำผลท่ีเกิด
จำกกำรตั้งสมมติฐำนดงัน้ี 
ตารางที ่1  แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนส ำนกังำนกรมสรรพำกร  จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล 

แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำน
ของพนกังำนส ำนกังำน

กรมสรรพำกร   

เพศ อำย ุ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยงุำน 
t sig F sig F sig t sig F sig 

1. ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน -1.56 0.12 7.59 0.00* 12.62 0.00* 1.32 0.24 6.78 0.00* 

2. กำรไดรั้บกำรยอมรับนบั
ถือ 

0.34 0.74 0.87 0.46 1.50 0.22 0.54 0.80 2.33 0.06 

3.ลกัษณะของงำนท่ีดี 0.32 0.75 0.94 0.42 2.44 0.09 3.93 0.00* 0.51 0.73 

4. ควำมรับผิดชอบ -1.52 0.13 0.35 0.79 0.81 0.45 5.38 0.00* 0.58 0.68 

5.ควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่ง
งำน 

-0.70 0.49 0.59 0.62 0.37 0.69 6.35 0.00* 1.62 0.17 

ผลกำรวจิยัพบวำ่ แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนส ำนกังำนกรมสรรพำกร ดำ้นควำมส ำเร็จ
ในกำรท ำงำนมีควำมแตกต่ำงกนัไปตำมปัจจยัดำ้นอำยุ กำรศึกษำ และอำยุงำน ดำ้นกำรไดรั้บกำรยอมรับนบั
ถือไม่พบควำมแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีดีแตกต่ำงกนัตำมปัจจยัต ำแหน่งงำน 
ดำ้นควำมรับผดิชอบ แตกต่ำงกนัตำมปัจจยัต ำแหน่งงำน และดำ้นควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่งงำน แตกต่ำงกนั
ตำมปัจจยัต ำแหน่งงำน 

ก่อนด ำเนินกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุ ตอ้งมีกำรทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของกำรสัมพนัธ์กนัเองของ
ตวัแปรเหตุ หรือตวัแปรตน้ ดงัจะน ำเสนอในตำรำงท่ี 2 
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ตารางที ่2 กำรทดสอบปัญหำภำวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ 
  นโยบำย ปกครอง สมัพนัธ์ สภำพท ำงำน ประโยชน ์
นโยบำย 1.00 0.20 0.24 0.12 0.19 
ปกครอง  1.00 0.28 0.22 0.22 
สมัพนัธ์   1.00 0.40 0.30 

สภำพท ำงำน    1.00 0.26 
ประโยชน ์         1.00 

ผลกำรวิจยัพบว่ำไม่ตวัแปรเหตุตวัใดท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนัเองเกินร้อยละ 80 จนท ำให้เกิดปัญหำ
ภำวะเส้นตรงร่วมเชิงพหุ (multicollinearity) ดงันั้นผูว้จิยัจะวเิครำะห์ดว้ยกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุต่อไป 
ตารางที ่3  อิทธิพลของปัจจยัค ้ำจุนท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนกังำนส ำนกังำนกรมสรรพำกร 

  B SE. Beta t sig 
(Constant) 2.39 0.18   13.61 0.00 
นโยบำย 0.03 0.03 0.05 1.11 0.27 
ปกครอง 0.02 0.02 0.05 1.04 0.30 
สัมพนัธ์ 0.01 0.03 0.01 0.24 0.81 
สภำพท ำงำน 0.27 0.02 0.49 11.65 0.00** 
ประโยชน์ 0.11 0.02 0.23 5.11 0.00** 

R = 0.57  R2=0.32 

ผลกำรวิจยัพบวำ่ อิทธิพลของปัจจยัค ้ำจุนท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนกังำนส ำนกังำน
กรมสรรพำกรในดำ้นสภำพกำรท ำงำนและควำมมัน่คง กบัดำ้น ประโยชน์และผลตอบแทน โดยมีอ ำนำจ
ร่วมกนัพยำกรณ์เท่ำกบัร้อยละ 32 และสำมำรถเขียนเป็นสมกำรไดด้งัน้ี 

แรงจูงใจ Y = 2.39+0.03นโยบำยและกำรบริหำร +0.02 กำรปกครองและบังคับบัญชำ +0.01 
ควำมสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงำน+ 0.27 สภำพกำรท ำงำนและควำมมัน่คง+ 0.11 ประโยชน์ผลตอบแทน 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 
ผลกำรวิจยัพบว่ำ แรงจูงใจในกำรปฏิบติังำนของพนักงำนส ำนักงำนกรมสรรพำกร  ไม่มีควำม

แตกต่ำงกนั เม่ือจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงจะขดัแยง้กบังำนวิจยัของ ฐนิตำ ปัตตำนี (2546) กำญจนำ 
ตรีรัตน์(2549)  แต่จะสอดคล้องกบังำนวิจยัของ กุสุมำ จอ้ยช้ำงเนียม (2547)  พนมพร แสนมีมำ (2547)       
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รัชดำภรณ์สงฆสุ์วรรณ (2549) นัน่แสดงให้เห็นวำ่ปัจจยัส่วนบุคคลจะมีผลต่อแรงจูงใจแตกต่ำงกนัไปตำม
สภำพขององค์กำร และเม่ือพิจำรณำเฉพำะในหน่วยงำนของสรรพำกรจะพบว่ำปัจจยัท่ีมีผลอย่ำงยิ่งต่อ
แรงจูงใจไดแ้ก่ต ำแหน่งงำน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ เมธี สุขสมบูรณ์ (2550) และ พชัรำภรณ์ โชติ
สูงเนิน (2557) ส่วนปัจจยัค ้ ำจุนท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนักงำนส ำนักงำนกรมสรรพำกร 
ได้แก่สภำพกำรท ำงำนและควำมมั่นคง ร่วมกับ ประโยชน์ผลตอบแทน ซ่ึงจะสอดคล้องแนวคิดของ 
Herzberg  (อำ้งถึงใน สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ 2548)  ซ่ึงเสนอไวว้่ำ ปัจจยัค ้ ำจุนจะเป็นองค์ประกอบท่ีช่วย
ป้องกันกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรท่ีจะเกิดควำมไม่ชอบงำนหรือหย่อนประสิทธิภำพลง โดยแต่ละ
หน่วยงำน พนกังำนอำจจะใหค้วำมส ำคญัต่อปัจจยัค ้ำจุนแตกต่ำงกนั 

 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้  

1.1 จำกขอ้คน้พบจะท ำให้เห็นว่ำควำมแตกต่ำงของปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อ แรงจูงใจในกำร
ปฏิบติังำนของพนกังำนส ำนกังำนกรมสรรพำกร โดยท่ีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลไดแ้ก่ต ำแหน่งงำนขำ้รำชกำร
มีแรงจูงใจดีกวำ่พนกังำนประจ ำ อำจจะนบัปัจจยัดงักล่ำวไม่ใช่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแท ้เพรำะกำรปรับเปล่ียน
เกิดข้ึนจำกสถำนะในกำรท ำงำน ไม่ใช่สถำนะท่ีมีแต่ก ำเนิดดงัเช่นปัจจยัเพศ หรือ อำยุ ดงันั้นอำจสรุปไดว้่ำ
ผูบ้ริหำรไม่อำจจะใชแ้รงจูงใจแยกไปตำมปัจจยัส่วนบุคคลได ้ยกเวน้แรงจูงใจดำ้น ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 
ซ่ึงสำมำรถพฒันำควำมเสร็จไปไดต้ำม อำยุ กำรศึกษำ และอำยุงำน ดงันั้นถำ้ผูบ้ริหำรจะมุ่งเนน้กำรจูงใจใน
ควำมส ำเร็จจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล ควรมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัดงักล่ำว 

1.2 ในส่วนของปัจจยัค ้ำจุน พบว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนคือ สภำพกำรท ำงำนและ
ควำมมัน่คง ร่วมกับ ประโยชน์ผลตอบแทน นั่นแสดงจุดแข็งท่ีกรมสรรพำกรมีให้กับพนักงำนท่ีเป็น
ขำ้รำชกำรและพนกังำนประจ ำ แต่ปัจจยัท่ียงัไม่สะทอ้นผลต่อแรงจูงใจไดแ้ก่  นโยบำยและกำรบริหำร กำร
ปกครองและบงัคบับญัชำ และควำมสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงำน ยงัเป็นปัจจยัท่ีสำมำรถพฒันำข้ึนได ้และจะ
ช่วยสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนใหสู้งมำกยิง่ข้ึนต่อไป 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

2.1 กำรวจิยัคร้ังน้ีเป็นกำรเก็บขอ้มูลกบัขำ้รำชกำร และพนกังำนประจ ำของกรมสรรพำกร ยงัขำด

กำรเก็บขอ้มูลศึกษำในกลุ่มลูกจำ้งชัว่ครำว ซ่ึงผูท่ี้สนใจจะน ำตวัแบบของกำรวิจยัน้ีไปต่อยอดเพื่อศึกษำ

เฉพำะกลุ่ม หรือศึกษำในเชิงเปรียบเทียบระหวำ่งต ำแหน่งงำนทั้งสำม หรือเปรียบเทียบระหวำ่งสรรพำกร

เขตต่ำง ๆ ก็อำจจะไดข้อ้คน้พบในมิติท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิม 
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2.2 ในกำรศึกษำคร้ังน้ีมุ่งเนน้ทฤษฏีสองปัจจยัของ  Herzberg เป็นหลกัในกำรสร้ำงและพฒันำกรอบ

แนวคิดในควำมเป็นจริงทฤษฎีกำรสร้ำงแรงจูงใจยงัมีอีกหลำยทฤษฎี ซ่ึงหำกน ำมำพฒันำหรือประยุกต์ใช้

เพื่อก่อใหเ้กิดกรอบแนวคิดใหม่ ๆ ก็อำจจะไดมุ้มมองท่ีแตกต่ำงออกไป 

2.3 งำนวจิยัดงักล่ำวศึกษำในเชิงภำคตดัขวำง ไม่ไดศึ้กษำในลกัษณะอนุกรมเวลำ ดงันั้นอำจมีควำม

คลำดเคล่ือนจำกเวลำจดัเก็บได้ เพรำะใช้เวลำศึกษำเพียง 4 เดือนและใช้กำรสุ่มตวัอย่ำงแบบไม่ค  ำนึงถึง

โอกำสทำงสถิติ ดงันั้นผูท่ี้สนใจอำจจะปรับในเร่ืองของปัจจยัเง่ือนเวลำและกำรใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งใหม่ 

2.4 งำนวิจยัดงักล่ำวมุ่งเน้นไปท่ีงำนวิจยัเชิงปริมำณผูท่ี้สนใจอำจจะเสริมงำนดงักล่ำวดว้ยวิจยัเชิง

คุณภำพ หรือท ำวจิยัเชิงผสมผสำนก็น่ำจะสร้ำงสมบูรณ์ของขอ้คน้พบไดม้ำกข้ึน 
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