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Abstract
Mucosal-associated invariant T (MAIT) cells represent a class of innate-like,
unconventional T cells that have invariant T cell receptor (TCR) α-chain that can be
activated by cells infected with vitamin B2-metabolizing bacteria and yeasts. They are found
at mucosal surface of gastrointestinal tract and other organs and have important roles against
infections. A good understanding of mucosal MAIT cells are yet lacking. Thus, we aimed to
evaluate the distribution of mucosal MAIT cells in the gastrointestinal tract. We determined
frequencies of MAIT cells in gastrointestinal tract mucosa in biopsies from gastrointestinal
tract, including body of stomach, antrum of stomach, duodenum, ileum and colon, in 28
patients (age 20-70 years. Mean age 58.07) who underwent endoscopy, by surface staining
of CD3, Vα7.2-TCR and CD161 on total intestinal mononuclear cells isolated and analyzing
by flow cytometry. Our results show that MAIT cells are present along gastrointestinal tract
both in intraepithelial layer (intraepithelial-lymphocytes; IELs) and lamina propria (lamina
propria lymphocytes; LPLs). Among the duodenum, ileum and colon, frequency of MAIT
cells was highest in duodenum (in IELs 8.46% of total T cells, in LPLs 6.17% of total T
cells), followed by ileum (in IELs 3.64% of total T cells, in LPLs 3.98% of total T cells) and
colon (in IELs 1.32% of total T cells, in LPLs 3.46% of total T cells), respectively. These
varying frequencies may be attributed to different microenvironment and microbiota at each
site. This is a pilot study which can serve as a basis knowledge for development of vaccines
and immunotherapy utilizing MAIT cells.
Keywords : Mucosal-associated invariant T cells, MAIT, MR1, unconventional T cells
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Introduction
Mucosal-associated invariant T (MAIT) cells are unconventional, innate-like,
MR1-restricted T cells characterized by semi-invariant TCRα chain usage (Vα7.2-Jα33/12/20)
paired with a limited array of TCRβ chains (Vβ13, Vβ2, or Vβ22) (1, 2). They are found in
the mucosa of gastrointestinal tract (4-10% of all T cells in intestine), liver (up to 45% of
lymphocytes) (3), peripheral blood (1-4% of T cells) (4), ovaries, kidneys, prostate, lungs,
and lymph nodes (5). MAIT cells can be identified by their expression of semi-invariant
Vα7.2 TCRα along with high level expression of C-type lectin-like receptor CD161 (3, 4) or
MR1 tetramers (6). MAIT cells function to recognize infectious agents and may also play a
role in some non-infectious diseases (7). They do so by detection of vitamin B2 (riboflavin)metabolizing pathogens via their TCR and are activated to secrete cytotoxic granules to
destroy infected cells and secrete cytokines (TNF-α, IFN-γ, and IL-17) to interact with other
cells of the immune system (8). In cases of non-infectious diseases, MAIT cells may
recognize signals through cytokines (IL-12, IL18 (9) and IL-7 (10-12)).
MAIT cells are found to be involved in many gastrointestinal conditions. Decreased
frequencies of MAIT cells in peripheral blood were observed in many gastrointestinal
conditions including inflammatory bowel diseases (IBD) (13), acute cholecystitis (14),
colorectal cancer (15), Helicobacter pylori infection (16), children infected with Vibrio
cholera O1 infection (17). In some of these conditions, frequencies of MAIT cells in
inflamed lesions were greater than in healthy tissues suggesting that they were recruited to
the lesions and may play important roles (13, 15). Moreover, MAIT cells were also activated
in healthy individuals receiving oral administration of attenuated strain of Shigella
dysenteriae-1 (SC599) as a vaccine (18).
In gastrointestinal (GI) tract mucosal immune system, lymphocytes reside in
epithelial layer (intra-epithelial lymphocytes; IELs), the lamina propria (lamina propria
lymphocytes; LPLs), Peyer’s patches and mesenteric lymph nodes (19). MAIT cells have
been first described abundantly in the lamina propria (20).
Since different sites of GI tract have different microenvironments that govern the
local microbiota, we hypothesized that frequencies of MAIT cells along the GI tract may
vary. Thus, we aimed to characterize MAIT cell frequencies at different sites of GI tract.
Knowledge from this study may guide further for vaccine development and immunotherapy.
Aims/Objectives
To determine mucosal MAIT cell frequency in different parts of gastrointestinal (GI)
tract including gastric body, gastric antrum, duodenum, ileum and colon.
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Materials and methods
Human subjects
Patients aged 20-70 years who were clinically indicated to undergo diagnostic
esophagogastroduodenoscopy (EGD) and/or colonoscopy were included in the study. This
age-group patients were selected because percentages of MAIT cells in peripheral blood are
relatively in plateau. The percentages of MAIT cells in peripheral blood increases during
childhood and declines in the elderly (21). These percentages of peripheral blood MAIT
cells might be related to MAIT cells in gastrointestinal tracts and cannot reflect percentages
of MAIT cells in adulthood, so, we excluded them from our study. We excluded patients that
had coagulopathy, and those on antiplatelets or anticoagulants. Informed consent were
obtained from all patients who participated in our study.
Our study has been approved, in compliance with the international guidelines for
human research protection as Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS
guideline and International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice
(ICH-GCP), by the institutional review board of the Faculty of Medicine, Chulalongkorn
University, Bangkok, Thailand.
Isolation of PBMC from peripheral blood
10-20 ml of peripheral blood from patients were obtained via venipuncture and
collected in EDTA tubes. Isolation of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from
each patient was performed using density gradient centrifugation. 10 mL of peripheral blood
was mixed with 10 mL of complete RPMI media (RF10 = RPMI in 10% FCS) and gently
layered on 10 mL of Ficoll-pague and centrifuged at 1,500 rpm, at 25๐C with maximal
acceleration and no deceleration for 25 minutes. The PBMC interface was obtained with
gentle aspiration and washed twice with 10 mL of RF10. Pellets were resuspended with 90%
fetal bovine serum in 10% DMSO and cryopreserved in liquid nitrogen until experiments
were performed.
Isolation of IELs and LPLs from gastrointestinal biopsies
Gastric and duodenal biopsies were obtained via esophagogastroduodenoscopy
(EGD) and ileal and colonic biopsies were obtained via colonoscopy. Jejunal biopsies were
not obtained due to the limitation of endoscopy.
Biopsies were collected in PBS supplemented with 2% FCS and transferred to new
tubes containing cold PBS supplemented with 2% of FCS and washed for 20 minutes and
then biopsies were incubated and stirred in new tubes containing 2% FCS in PBS for 60
minutes at 37oC to release IELs. Cells residing in supernatant were filtered using 70 μM
strainer and centrifuged at 1,500 rpm at 4oC for 5 minutes with maximal acceleration and
deceleration. Subsequently, the supernatant were removed and pellet was resuspended with
90% FCS in 10% DMSO and cryopreserved in liquid nitrogen until experiments were
performed.
LPLs were isolated by further digestion with 50 U/ml collagenase IV (Worthington
Biochemical Corporation) in 2% FCS in PBS for 2 hours at 37oC with gentle stirring. Cells
in the supernatant were then filtered using 70 μM strainer and subsequently centrifuged at
1,500 rpm at 4oC for 5 minutes with maximal acceleration and deceleration. The supernatant
were removed and pellets resuspended in 90% FCS in 10% DMSO and cryopreserved in
liquid nitrogen until experiments were performed.
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Surface staining
105 cells of PBMCs or total intestinal mononuclear cells isolated were plated in
96-well plate, pelleted and then labeled with fluorescein-conjugated monoclonal antibody
(mAbs) cocktail consisting of CD3-PeCy7 (Biolegend), TCR Vα7.2-FITC (Biolegend),
CD161-ACPCy7 (Biolegend), for 20 minutes, on ice, in the dark. Then, cells were washed
twice with FACS buffer (2%FCS in PBS) and resuspended in fixation buffer
(1% paraformaldehyde in FACS Buffer). Cells were acquired using BDTM LSRII flow
cytometer and data were analysed using FlowJo 10V software (Tree Star, Inc).
Statistical analysis
Data were analyzed using the statistical software GraphPad Prism version 5.03
(San Diego, CA, USA). Unpaired T test was used to compare the mean of two different
groups. The differences are statistically significant when p < 0.05. The results were
presented as mean±S.D.
RESULTS
Patient characteristic
Twenty-eight patients (10 male and 18 female) participated in the study. The mean
age of patients was 58.07±6.163 years old. Upon endoscopic visualization, almost all
patients had abnormalities at stomach. 28% of patients had duodenitis or duodenal ulcers.
12% of patients had ileitis or ileal ulcers. The majority of patients had normal colonic
mucosa (67.86%) (Table1).
Demographic data
Age
Gender (Male: Female)
Endoscopic findings
Stomach
- Gastritis
- Gastritis with peptic ulcer
- No lesions but H. pylori-infected
- No H. pylori infection data
Duodenitis or duodenal ulcer
Ileitis or ileal ulcer
Colon
- Polyp
- Ulcer
- Normal mucosa

Total Patients (N=28)
(Mean (SD))
58.07(6.163)
35.7%/64.3%

71.4% (20/28)
14.2% (4/28)
7.1% (2/28)
7.1% (2/28)
28.0% (7/25)
(3 patients-no data)
12.0% (3/25)
(3 patients-no data)
28.6% (8/28)
3.57% (1/28)
67.86% (19/28)

Table 1 l Characteristics of patients and endoscopic findings in the study
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Gating strategy for identify MAIT cells and non-MAIT cells
To demonstrate the presence of MAIT cells in our cell isolation, we applied gating
strategy as shown in Figure 1 on all our samples.
We firstly identified lymphocytes population based on FSC-A and SSC-A. Then, single
cells and CD3+T cells were gated, respectively. Finally, MAIT cells were identified based on the
expression of CD3+ Vα7.2+CD161hi cells (Figure 1). Due to the small number of cells isolated
from biopsies, we applied the criteria of cell acquisition of CD3+ T cells over 100 for further
analysis. Samples that had lower than 100 CD3+ T cells on acquisition were excluded.

Figure 1 l Flow cytometric plots demonstrating gating strategy for identifying MAIT
cells and analyzing MAIT cell frequencies in this study

CD16

MAIT cells are present in peripheral blood, intra-epithelial lymphocytes (IELs)
and lamina propria lymphocytes (LPLs) populations in gastrointestinal tract
By applying our gating strategy (Figure 1), we were able to detect MAIT cells in
peripheral blood, intra-epithelial lymphocytes (IELs) and lamina propria lymphocytes
(LPLs) from body of stomach, antrum of stomach, duodenum, ileum, and colon with varying
abundance (Figure 2). Frequencies of MAIT at each site were then evaluated.

Vα7.2-TCR

Figure 2 l MAIT cells are present at each site of GI tract.
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A representative flow cytometric plots (gated on CD3+ T cells) showing presence of
MAIT cells in intra-epithelial lymphocytes (IELs) and lamina propria lymphocytes (LPLs)
populations at different sites of GI tract. X-axis designates Vα7.2-TCR. Y-axis designates
CD161.
Frequency of MAIT cells in healthy gastrointestinal tissues
We determined frequencies of MAIT cells in IELs and LPLs in gastrointestinal
tissues from patients who had normal gross endoscopic findings upon visualization at each
gastrointestinal site. Because each patient in our study had clinical symptoms that indicated
them for endoscopy, not all tissue sites were considered healthy. We excluded tissues
biopsies that were questionable of an inflammatory lesion by clinicians.
Based on the criteria, our results showed that, in IELs, among duodenum, ileum, and
colon, we found that mean frequency of MAIT cells was highest in the duodenum (about
8.46 % of total T cells) followed by the ileum (about 3.64% of total T cells) and colon
(about 1.32 % of total T cells), respectively, and the mean frequencies differed significantly
(Figure 3A). In LPLs, among duodenum, ileum, and colon, we found that mean frequency of
MAIT cells is highest at duodenum (about 6.17 % of total T cells) followed by at ileum
(about 3.98 % of total T cells) and colon (about 3.46 % of total T cells), respectively.
However, they were not significantly different (Figure 3B).

A

B

Figure 3 l Frequency of MAIT cells at healthy gastrointestinal tissues. (A-B)
The frequency of MAIT cells (CD3+Va7.2+CD161hi) in (A) intra-epithelial
lymphocytes (IELs) and (B) lamina-propria lymphocytes (LPLs) at healthy duodenum,
ileum and colon. X-axis designates each site of GI tract. Y-axis designates percentage of
MAIT cells (CD3+Va7.2+CD161hi). p < 0.05 is considered statistically significant. ns, not
significant by unpaired T test.
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Discussion
This study described presence of MAIT cells in mucosa of body of stomach, antrum
of stomach, duodenum, ileum, and colon. We show that MAIT cells are present in both the
IEL and LPL layer of the gastrointestinal tract. In addition, our study aimed to determine
frequency of MAIT cells along the GI tract in the same individual. However, due to the
limited number of cells isolated from each mucosal site, our analysis is not 100% complete.
In IELs, the frequency of MAIT cells was highest in the duodenum followed by ileum and
colon, respectively. The same trend was observed in the LPL layer of the GI mucosa, but
differences were not statistically significant. In previous studies, mucosal MAIT cells were
present abundantly in the GI mucosa. However, these values were individually studied using
various techniques and identification criteria, which could explain the discrepancy between
our data and others. To compare these data, previous studies showed the percentage of
MAIT cells in the jejunum, ileum and colon as 60% of CD4- T cells, 1.5% ± 0.3 of CD3+
cells and 8.0% of CD3+ cells, respectively (6, 13, 22, 23). These inconsistent frequencies of
MAIT cells of our study and others may also result from ethnicity, age, and diet consumed
by individuals in each study.
A limitation of our study is that patients that were recruited into the study were those
indicated by clinicians for endoscopy, meaning that these individuals have had GI clinical
symptoms and would not be considered “healthy”. Some individuals had inflammatory
lesions at some GI local sites, however these samples were excluded from our study.
Nonetheless, a unique characteristic of the mucosal system is its ability to induce the
common mucosal system/systemic immunity. Thus, one needs to keep in mind when
interpreting MAIT cell comparison between each local site may not accurately reflect MAIT
cell frequencies in actual normal healthy tissues at each site because in nearly all patients
there was at least inflammation at one local site of the GI tract. In addition, differences in
diet at different regions may also affect the nature of mucosal MAIT cells in the GI tract as
MAIT cells are directly affected by MRI ligands that are generated by vitamin B/folic acidsynthesizing microorganisms.
In conclusion, we evaluated and compared, for the first time, the frequencies of
mucosal MAIT cells at duodenum, ileum and colon in the same population which is different
from other researches that studied frequencies of MAIT cells at only one site of GI tract per
study. Since we compared frequencies of mucosal MAIT cells in GI tract in the same
population, our comparison may give a broader landscape of mucosal MAIT cells than
previous studies.
Further suggestions
We hypothesized that vitamin B2-synthesizing bacterial gastrointestinal infections
that can activate MAIT cells may contribute to change in MAIT cell frequencies. So we are
planning to assess and compare MAIT cell frequencies between those who are infected with
vitamin B2-synthesizing bacteria to in those who are uninfected to see whether MAIT cells
in gastrointestinal tract can be activated by the bacteria.
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Furthermore, we will evaluate whether MAIT cells in peripheral blood of infected
patients are activated compared to MAIT cells in the uninfected patients by using mRNA
microarray expression to demonstrate MAIT cells cytokines and chemokines transcripts. In
addition, characterization of microbiota at each gastrointestinal mucosal sites may be
required to correlate and explain how microbiota and frequencies of MAIT cells at each site
might be related.
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ผลของโปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามีตอความรูสึกไมแนนอนของมารดาที่มี
บุตรเกิดกอนกําหนด
THE EFFECT OF INFORMATION GIVING AND HUSBAND SUPPORT
PROGRAM ON UNCERTAINTY OF MOTHERS WITH PRETERM INFANTS

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

อัจฉริยา ปุนนา
สาขาวิชา การพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธีระรังสิกุล
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหขอมูลและการ
สนับสนุนจากสามีตอความรูสึกไมแนนอนของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด กลุมตัวอยาง คือมารดาที่มีบุตรเกิด
กอนกําหนดที่เขารับการรักษาในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 ราย คัดเขากลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 15 ราย กลุมควบคุมไดรับการ
พยาบาลตามปกติ สวนกลุมทดลองไดรับ โปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามี เก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก คูมือการให
ขอมูลและการสนับสนุนจากสามี แบบบันทึกขอมูลทั่วไปของมารดาและทารก แบบประเมินความรูสึกไมแน นอน
ของมารดา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา, สถิติ independent t-test และ dependent t-test
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนดกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวามารดา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยความรูสึกไมแนนอนต่ํากวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  .01) และกลุมทดลองภายหลังที่ไดรับโปรแกรมมีคาคะแนนเฉลี่ยความรูสึกไม
แนนอนต่ํากวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  .01) ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพ
ควรนําโปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามี ไปใช เพื่อลดความรูสึกไมแนนอนใหกับมารดาที่มีบุตร
เกิดกอนกําหนด และทารกไดรับการดูแลที่ดีจากครอบครัวตอไป
คําสําคัญ : การใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามี มารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด ความรูสึกไมแนนอนใน
การเจ็บปวย
Abstract
This quasi-experimental research aimed to examine effect of information giving
and husband support in mothers with preterm infants. Samples included 30 mothers with
preterm infants receiving medical treatment at NICU, Queen Savang Vadhana Memorial
Hospital, Chonburi province. Fifteen mothers with preterm infants were control group.
The control group received the usual nursing care and fifteen mothers with preterm
infants were experimental group. The experimental group received giving information
and husband support. Data were collected since November 2017 to January 2018. The
research instruments consisted of giving information and husband support, The
demographic data from mothers and preterm infants and Parental Perception of
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Uncertainty scale. Data were analyzed using descriptive statistics. Hypotheses were
tested by Independent t-test and Dependent t-test.
Result revealed that after mothers with preterm infants in the experimental group
received giving information and husband support were significantly lower than those in
the control group (p  .01). An efficiency of giving information and husband support
were significantly lower than before (p  .01). Therefore, nurse and healthcare team
should use giving information and husband support to reduce uncertainty of mothers with
preterm infants.
Key Word (s) : The effect of information giving and husband support program,
Mothers with preterm in infants, Uncertainty

บทนํา
ทารกเกิดกอนกําหนด (preterm infant) หมายถึง ทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภนอยกวา 37 สัปดาห
(Pillitteri, 2014) โดยไมคํานึงถึงน้ําหนักตัว และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหทารกเสียชีวิตมากที่สุด (ธราธิป
โคละทัติ, 2552) เนื่องจากมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตในครรภนอยกวาปกติ ประกอบกับความไมสมบูรณของ
อวัยวะตาง ๆ ในรางกายและการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ จนทารกตองเขารับการรัก ษาในหอผูปวยทารกแรก
เกิดวิกฤต (Neonatal Intensive Care Unit : NICU) โดยเฉพาะ 72 ชั่วโมงแรกหลังคลอดอาการของทารก
มักจะรุนแรงและเขาสูภาวะวิกฤต จะกอใหเกิดความเครียดกับมารดาทั้งดานรางกายและจิตใจ สงผลใหมารดา
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ไมกลาจับตองบุตร พูดคุยกับบุตรนอยลง ไมเลี้ยงดูบุตรดวยนมมารดา
โดยเฉพาะมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด ทารกจะมีน้ําหนักตัวนอย มีภาวะแทรกซอนตางๆ ตองใชอุปกรณ
การแพทยชวยเหลือเปนจํานวนมาก หรือขอมูลที่ไดรับจากแพทยพยาบาลไมชดั เจน มีความคลุมเครือวาบุตรจะมี
ชีวิตหรือเสียชีวิตเมื่อใด จะทําใหมารดาเกิดความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยเกิดขึ้น (Horn & Tesh, 2000)
ความรูสึกไมแน นอนในการเจ็ บ ปว ย หมายถึง เหตุ การณที่ ไ มส ามารถคาดเดา หรือตัด สิ นใจได ว า
สถานการณที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผลลัพ ธอยางไร เมื่อเกิดขึ้นจะทําใหเกิดความเครียดและไมสามารถตัดสินใจใน
เหตุการณนั้นๆได ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานความคลุมเครือเกี่ยวกับ ความเจ็บปวย (ambiguity) 2)
ดานการขาดขอมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค (lack of information) 3) ดานการขาดความชัดเจนของขอมูลที่
ไดรับ (lack of clarity) และ 4) ดานการไมสามารถทํานายการดําเนินของโรค และการพยากรณโรคได
(unpredictability) และตอมาพบวา การใหขอมูลและการสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะการใหขอมูลและการ
สนับสนุนจากสามี จะสามารถชวยลดความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวยลงได (Mishel, 1988) ดังการศึกษา
ของจุฑารัตน จองแก (2550) พบวามารดาทารกเกิดกอนกําหนด ภายหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนทางดาน
ขอมูล จะมีคะแนนความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวยต่ํากวากอนไดรับโปรแกรม และการศึกษาของ พิมพศิริ
พรหมใจษา (2557) พบวา การสนับสนุนจากสามีจะทําใหการปรับตัวดานบทบาทหนาที่การเปนมารดาของสตรี
ดีขึ้น และทําใหระดับความเครียดของมารดาในระยะหลังคลอดลดลง (กมลวรรณ ลีนะธรรม, 2557)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมการใหขอมูล รวมกับการสนับสนุนจากสามี ซึ่งผูวิจัยเชื่ อวา
การสนับสนุนทางสังคมทั้งจากการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามี จะสามารถชวยลดความรูสึกไมแนนอน
ของมารดาลงได ตามแนวคิดทฤษฎีความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวยของ Mishel (1988) โดยในโปรแกรม
วิจัยจะ ประกอบดวย 1) การสนับสนุนทางดานขอมูล (information) เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
ปญหาของทารกเกิดกอนกําหนด อาการและอาการแสดงของทารกที่เปลี่ยนแปลงในแตละวัน การดูแลทารกเกิด
กอนกําหนดขณะเขารับการรักษาในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต และ 2) การสนับสนุนชวยเหลือจากสามี ซึ่ง
เปนลักษณะปฏิสัมพันธของครอบครัว (interactional characteristic) เพื่อสรางปฏิสัมพันธที่ดีในครอบครัว ให
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สามีไดชวยเหลือเกื้อกูลภรรยาในดานตาง ๆ ทั้งรางกายและจิตใจแสดงความหวงใยเอื้ออาทร โดยใหสามีและ
ภรรยารับทราบขอมูลการเจ็บปวยของบุตรในแตละวันอยางชัดเจนและตอเนื่อง เนนฝกปฏิบัติใหสามีชวยเหลื อ
ภรรยาในการดูแลบุตรขณะอยูในโรงพยาบาล กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางพยาบาลกับสามี
ภรรยา และแจกคูมื อการดูแลทารกเกิด กอนกําหนดเพื่ อสามารถนํากลับไปทบทวนตอที่บา น ผูวิ จัยคาดว า
โปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามี จะสามารถชวยลดความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวยใหกับ
มารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนดได

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบ ความรูสึกไมแนนอนของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด ภายหลังไดรับโปรแกรม
การใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามีระหวางกลุมที่ไดรับโปรแกรม กับกลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ
2. เพื่ อเปรีย บเที ย บความรูสึ กไม แน น อนของมารดาที่ มี บุ ตรเกิด กอนกํา หนด กอนและหลั ง ได รั บ
โปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามี

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฏีความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยของ Mishel
(1988) ซึ่งไดอธิบายถึงความรูสึกไมแนนอนวาเปนการรับรูของบุคคลที่ไมสามารถใหความหมายของเหตุการณ
นั้น ๆได ประกอบดวย 4 ดานไดแก 1) ดานความคลุมเครือเกี่ยวกับสภาวะความเจ็บปวย 2) ดานการขาดขอมูล
เกี่ยวกับการวินิจฉัย และการแลกเปลี่ยนขอมูล 3) ดานการขาดความชัดเจนของขอมูลที่ไดรับ และ 4) ดานการ
ไมสามารถทํานายการดําเนินของโรค และการพยากรณโรคได นอกจากนี้ พบวา การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเชื่อ
วา เปนแหลงอิทธิพลที่มีผลทางบวกทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพมนุษย สามารถเพิ่มความชัดเจนของ
กรอบสิ่งกระตุน และชวยใหบุคคลมองสถานการณความเจ็บปวย ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด การสนับสนุน
ทางสังคม ประกอบดวย 1) การใหขอมูล เกี่ยวกับลักษณะของทารกเกิดกอนกําหนด อาการการเจ็บปวยของ
ทารก การวินิจฉัยโรค ความรุนแรงของโรค การรักษาตามแนวทางของแพทย และ 2) ลักษณะปฏิสัมพันธของ
ครอบครัว (interactional characteristic) ซึ่งเชื่อวา ในครอบครัวสามีจะเปนบุคคลที่ใกลชิดกับภรรยามากที่สุด
สามารถใหการสนับสนุนชวยเหลือภรรยาในดานตางๆ ทั้งรางกายและจิตใจแสดงความหวงใยและรวมดูแลบุตร
ในแตละวันอยางตอเนื่อง ดังนั้นเมื่อมารดาไดรับขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับอาการเจ็บปวย รวมกับการสนับสนุน
ชวยเหลือจากสามีในดานตางๆ ภรรยาก็จะมีความเขาใจและชัดเจนในอาการเจ็บปวยของบุตร สามารถคาดเดา
เหตุการณไดสอดคลองกับความจริง ทําใหความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวยลดลง ซึ่งเขียนเปนกรอบแนวคิดได
ดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้
โปรแกรมการใหขอมูลและ
การสนับสนุนจากสามี

ความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวย
ของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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วิธีการวิจัย
ผูวิจัยไดใชขนาดตัวอยาง 30 ราย โดยแบงเปนกลุมควบคุม 15 ราย และกลุมทดลอง 15 ราย เนื่องจาก
ทารกที่เกิดกอนกําหนดและเขารับการรักษาในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต มีจํานวนกลุมตัวอยางนอย จึง
เพียงพอกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหตามขอเสนอแนะของ Polit and Hungler (1999) ที่กลาววา เมื่อผูวิจัยมี
เหตุผลที่สามารถทําใหเชื่อเพียงพอในการตอบวัตถุ ประสงค รวมกับลักษณะการวิจัยที่สูญเสียกลุมตัวอยางงาย
ขณะดําเนินการวิจัย สามารถกําหนดกลุมตัวอยางไดอยางนอย กลุมละ 10 ราย (Polit & Hungler, 1999)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก โปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามี ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีความรูสึกไม
แนนอนในการเจ็บปวยของ Mishel (1988) ประกอบดวย 1) การใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะและปญหาของทารก
เกิดกอนกําหนด การวินิจฉัยโรค การรักษาของแพทย อาการและอาการเปลี่ยนแปลงของทารกในแตละวัน
รวมถึงการกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางพยาบาลและมารดา ใหมารดาบันทึกอาการเปลี่ยนแปลง
ของทารกลงในสมุดคูมือในแตละวัน 2) สนับสนุนใหสามีชวยเหลือมารดาในดา นตางๆ ทั้งรางกายและจิตใจโดย
จะใหสามีเขารวมกิจกรรมกับมารดาทุกครั้ง รวม 3 วัน วันละครั้ง ๆ ละ 40 นาที เพื่อสนับสนุนชวยเหลือมารดา
ในการดูแลบุตร ในเรื่องการเช็ดตัว การบีบเก็บน้ํานม และการทํา nest ใหกับทารก ขณะเขารับการรักษาในหอ
ผูปวยภาวะวิกฤตเพื่อลดความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวยของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด ในโปรแกรม
ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไป
2.1.1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของมารดาไดแก อายุ ภูมิลําเนา สถานภาพสมรส อาชีพ
ประวัติการมีบุตรเกิดกอนกําหนด ลักษณะครอบครัว รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนและวิธีการคลอดบุตร
2.1.2 แบบบันทึกขอมูลของทารกเกิดกอนกําหนด ไดแก เพศอายุครรภ วัน /เดือน/ ปเกิด
น้ําหนักแรกเกิดการวินิจฉัยโรคปญหาแรกรับของทารก
2.2 แบบสอบถามความรูสึกไมแนนอนของบิดามารดา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยนํามาจากแบบสอบถาม
ความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยของบุตรของนฤมล ธีระรังสิกุล และคณะ (2545) ซึ่งไดพัฒนาตามกรอบ
แนวคิดของ Mishel (1988) โดยผานผูทรงคุณวุฒิสอบความตรงของเนื้อหา 4 ทาน และรายงานคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งชุด ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) เทากับ .82
ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรประมาณคา (rating scale) 5 อันดับ คําถามมีทั้งดานบวกและดานลบ โดย
ขอความดานบวก 11 ขอ คือ ขอ 6, 9,11, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 จาก 1-5 ตั้งแต 1 จริงที่สุด จนถึง
5 ไมจริงที่สุด ในทางกลับกันขอความดานลบ 20 ขอ จาก 1-5 จริงที่สุดให 5 ถึงไมจริงที่สุดให 1 คะแนนรวมอยู
ที่ 31- 155
การแปลผล ใชหลักการแบงระดับแบบอิงเกณฑ โดยนําคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ําสุด แลวนําไปหาร
ดวยจํานวนระดับชั้นที่แบง (อนันตชัย เขื่อนธรรม, 2549) โดยคาคะแนนรวมเฉลี่ยเปน 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนรวม
ความหมาย
31 - 72
หมายถึง ความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยอยูในระดับต่ํา
73 - 114
หมายถึง ความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยอยูในระดับปานกลาง
115 - 155 หมายถึง ความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยอยูในระดับสูง
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
ผูวิจัยนํา โปรแกรมการใหขอมู ลและการสนับ สนุนทางจากสามี ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย กุมารแพทยผูมีประสบการณในดานการดูแลทารกเกิดกอน
กําหนด 1 ทาน อาจารยพยาบาลดานการพยาบาลทารกแรกเกิด 1 ทาน และพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการ
พยาบาลทารกเกิดกอนกําหนดในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต 1 ทาน ภายหลังการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ
แลว ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
แบบสอบถามความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยของ นฤมล ธีระรังสิกุล และคณะ (2545) ไดผาน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามาแลวไดเทากับ .82 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
ภายหลังโครงการวิจัยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส
05-07-2560 รับรองเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 จากนั้นนําเสนอโครงรางการวิจัยต อคณะกรรมการ
จริย ธรรมโรงพยาบาลสมเด็ จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ฉบับ ที่ 23/2560 เมื่อผ า นการรับ รอง ชี้ แ จง
วัตถุประสงคของการวิจัย และประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ ใหกลุมตัวอยางรับทราบ ซึ่งการตอบรับ
หรือปฏิเสธ จะไม มีผลตอการรักษา และขอมูลตางๆจะนําเสนอในภาพรวมไมเปดชื่อ และจะทําลายขอมู ล
ทั้งหมดเมื่ อเผยแพรงานวิจัยเรียบรอยแลว หากมารดาสงสัยสามารถสอบถามผูวิจัยไดตลอดเวลา เมื่อ กลุ ม
ตัวอยางยินยอมในการเขารวมวิจัย ใหลงนามยินยอม และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําหนังสือจริยธรรมเขาพบหัวหนาหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต ชี้แจงวัต ถุประสงคและวิธีการ
วิจัย คัดเลือกกลุมตัวอยางที่กําหนด แนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค และใหเซ็นยินยอมในการวิจัย
ขั้นตอนการทดลอง
1. กลุมควบคุม (ดําเนินการเก็บขอมูลในกลุมควบคุมทีละ 1 ราย)
ผูวิจัยติดตอใหมารดาเขาเยี่ยมทารกที่หอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต เมื่อมารดาเขาเยี่ยมทารก ผูวิจัย
แนะนําตัว พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ประโยชนของการวิจัย พรอมทั้ง
ใหตัดสินใจดวยตัวเองในการเขารวมหรือปฏิเสธการวิจัย โดยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการรักษาพยาบาล แจง
ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจะถือเปนความลับ โดยขอมูลการวิจัยไดนําเสนอทางวิชาการในภาพรวม ไมมีการ
ระบุถึงผูตอบแบบสอบถามคนใดคนหนึ่ง เพื่อประโยชนทางการศึกษาและเปนขอมูลในบริการทางการพยาบาล
เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพบริการใหดีขึ้น หลังจากผลการวิจัยไดเผยแพรหรือตีพิมพแลว จะนําเอกสารที่รวบรวมไว
ไปทําลาย เมื่อมารดาเขาใจและยินยอม จึงใหลงนามยินยอมในการเขารวมการวิจัย และใหมารดาทํา pretest
จากนั้นพยาบาลประจําหอผูปวยใหการพยาบาลตามปกติ แจงกฎระเบียบการเขาเยี่ยม ให เปลี่ยนรองเทา สวม
เสื้อคลุมที่จัดเตรียมไวใหขณะเขาเยี่ยม ลางมือตามขั้นตอนการลางมืออยางสะอาดกอนเขาเยี่ยม โดยสามารถเขา
เยี่ยมได 3 เวลา คือ 11.00 - 12.00 น. 14.00 - 15.30 น. และ18.00 - 20.00 น. ใหเขาเยี่ยมเฉพาะบิดาและ
มารดา แจงอาการเจ็บปวยเบื้องต นของทารก แจงเวลาที่มารดาสามารถมาพบแพทยและสอบถามอาการจาก
แพทย แจงการปฏิบัติตัวของบิดามารดาเมื่อบุตรเจ็บปวยขณะอยูโรงพยาบาล สอนการเช็ดตัวทารกที่ขางเตียง
ใหกับมารดา สอนการบีบเก็บเก็บน้ํานมและการนํานมแมมาสงทารกที่หอผูปวยสิ่งของประจําตัวทารก มีผาออม
สําเร็จรูป วาสลีนทากน และไมพันสําลี สิทธิในการรักษา การทําสิทธิ 30 บาทของทารก เปดโอกาสใหมารดา
ซักถามอาการของทารกหลังจากใหคําแนะนํา เมื่อเขาเยี่ยมครบ 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 ใหมารดาทําแบบทดสอบ
ความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวย (posttest) 10 นาที จากนั้นแจกคูมือการดูแลทารกเกิดกอนกําหนด ใหกับ
กลุมควบคุม เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย จากนั้นผูวิจัยแจงการสิ้นสุดการวิจัย และกลาวขอบคุณสามี และ
มารดาที่ใหความรวมมือในการวิจัย
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ภายหลังจากเก็บขอมูลกลุมควบคุมครบ 15 รายเรียบรอยแลว ดําเนินการคัดเลือกทารกเกิด กอน
กําหนดตามคุณสมบัติที่กําหนดจากหนาปาย เขากลุมทดลอง ทีละ 1 ราย ตามขั้นตอน ดังนี้
2. กลุมทดลอง (ดําเนินการเก็บขอมูลในกลุมควบคุมทีละ 1 ราย)
ติดตอบิดาใหเขาเยี่ยมทารก จัดสถานที่มีความเปนสวนตัวในการทํากิจกรรม และดําเนินกิจกรรม ดังนี้
ผูวิจัยเขาแนะนําตนเอง ทักทายบิดา พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ขอมู ล ประโยชนข องการวิ จัย พรอมทั้ งใหตั ดสิ น ใจด ว ยตัวเองในการเขารว มหรือปฏิเสธการวิ จัย โดยไม มี
ผลกระทบใด ๆ ตอการรักษาพยาบาล แจงขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจะถือเปน ความลับ โดยขอมูลการวิจัยได
นําเสนอทางวิชาการในภาพรวม ไมมีการระบุถึงผูตอบแบบสอบถามคนใดคนหนึ่ง เพื่อประโยชนทางการศึกษา
และเปนขอมูลในบริการทางการพยาบาล เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพบริการใหดีขึ้น หลังจากผลการวิจัยไดเผยแพร
หรือตีพิมพแลว จะนําเอกสารที่รวบรวมไวไปทําลาย เมื่อสามีเขาใจและยินยอม จึงใหลงนามยินยอมในการเขา
รวมการวิ จัย เปด โอกาสใหซักถามขอสงสั ย จากนั้ นจัด กิจ กรรมใหสามีต ามโปรแกรมการใหขอมู ลและการ
สนับสนุนจากสามี ซึ่งกิจกรรมมีดังตอไปนี้
ครั้งที่ 1 ใชเวลาในการทํากิจกรรม 40 นาที โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “ชี้แจง แถลงไข” ใชเวลา 10 นาที
ผูวิจัยสรางสัมพันธภาพกับสามีของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด พูดคุยอยางเปนกันเอง ใชคําพูดและ
สรรพนามที่เหมาะสม เปดโอกาสใหสามีเขาเยี่ยมบุตร แจงกฎระเบียบการเขาเยี่ยม สิทธิการรักษา แนะนํา
สภาพแวดลอมของหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต และจัดหาของใชใหกับบุตรและเปดโอกาสใหแสดงความรูสึก
โดยใชคูมือการดูแลทารกเกิดกอนกําหนด วัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพ และใหรับทราบขอมูล
ขณะบุตรเขารับการรักษาในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต
กิจกรรมที่ 2 “ลูกนอยเกิดกอนกําหนด” ใชเวลา 15 นาที
ผูวิจัยใชวิธีการซักถาม ประเมินความรูของสามีเกี่ยวกับทารกที่เกิดกอนกําหนด จากนั้นให ความรูใน
เรื่อง ลั กษณะรา งกายของทารกเกิด กอนกําหนด ป ญหาที่ส ามารถเกิดขึ้น กับ ทารกเกิด กอนกํา หนด สภาพ
แวดลอมและอุปกรณที่ใชกับทารกขณะเขารับการรักษาอยูในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต ใหขอมูลการเจ็บปวย
ของบุตรตามแผนการรักษาของแพทยที่วางไวในวันที่ 1 และบันทึกอาการของบุตรลงในคูมือที่แจกไว เปดโอกาส
ใหซักถามขอสงสัย หรือสิ่งที่ยังไมชัดเจนเกี่ยวกับขอมูลของทารก รวมกับใหระบายความรูสึก ซักถามความเขาใจ
เพื่อประเมินการรับรูใหสอดคลองกับเหตุการณของทารกที่เกิดขึ้นจริง
กิจกรรมที่ 3 “พอลูกผูกพันธ” ใชเวลา 15 นาที
ผูวิจัยสอนและสาธิตวิธีการเช็ดตัว เช็ดตา เช็ดสะดือใหกับสามีของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด โดย
ใชคูมือการดูแลทารกเกิดกอนกําหนด
ครั้งที่ 2 ใชเวลาในการทํากิจกรรม 40 นาที โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “ลูกนอยเกิดกอนกําหนด” ใชเวลา 20 นาที
หลังจากมารดา off iv ผูวิจัยใหมารดาและสามีเขาเยี่ยมบุตร จากนั้นจัดสภาพแวดลอม สราง
บรรยากาศของหองเรียนใหมารดาทํา pretest 10 นาที และซักถามประเมินความรูของมารดาและสามี เกี่ยวกับ
ทารกเกิดกอนกําหนด บรรยายลักษณะทั่วไปของทารกเกิดกอนกําหนด ปญหาที่สามารถเกิด ขึ้นกับทารกเกิด
กอนกําหนด สภาพแวดลอมและอุปกรณที่ใชกับทารกขณะอยูในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต และใหขอมูลการ
เจ็บปวยของทารกตามแผนการรักษาของแพทยที่วางไว ในวันที่ 2 ซึ่งอาการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรก
ทั้งอาการเจ็บปวยและแผนการรักษา ใหบันทึกอาการของทารกตามคูมือที่ให เปดโอกาสใหมารดาไดซักถามขอ
สงสัยหรือสิ่งที่ยังไมชัดเจนเกี่ยวกับขอมูลของทารก รวมกับใหระบายความรูสึก และซักถามความเขาใจเพื่อ
ประเมินการรับรูใหสอดคลองกับเหตุการณของทารกที่เกิดขึ้นจริง
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กิจกรรมที่ 2 “พอ แม ลูก” ใชเวลา 10 นาที
ใหสามีชวยเหลือมารดาในการเช็ดตัวใหกับบุตร ในวันที่ 2
กิจกรรมที่ 3 “นมแม ใหลูกนอย” ใชเวลา 5 นาที
อธิบายประโยชนของนมแม สาธิตและสอนวิธีการบีบเก็บน้ํานมที่ถูกตอง ลักษณะการบีบ ระยะเวลาใน
การบีบการเก็บใหกับมารดา เพื่อนํามาสงใหกับทารกทุกวัน และเนนใหสามีชวยเหลือสนับสนุนมารดาในการบีบ
เก็บน้ํานม
กิจกรรมที่ 4 “พอรักแม” ใชเวลา 5 นาที
เปดโอกาสใหมารดาบอกความตองการของตนเอง และสิ่งที่อยากใหสามีสนับสนุนชวยเหลือเมื่อบุตรเขา
รับการรักษาในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต
ครั้งที่ 3 ใชเวลา 40 นาที โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “ลูกนอย เกิดกอนกําหนด” ใชเวลา 25 นาที
ผู วิ จั ย ให ส ามี แ ละมารดาเข า เยี่ ย มบุ ต ร จากนั้ น ซั ก ถาม ประเมิ น ความรู ข องสามี แ ละมารดา
จัดสภาพแวดลอม สรางบรรยากาศหองเรียนทบทวน เรื่องของทารกเกิดกอนกําหนด ปญหาที่สามารถเกิดขึ้นกับ
ทารกเกิดกอนกําหนด สภาพแวดลอมและอุปกรณที่ใชกับทารกขณะอยูในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต ผูวิจัยให
ขอมูลการเจ็บปวยของทารกตามแผนการรักษาของแพทยที่วางไว ในวันที่ 3 ซึ่งอาการจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากวันที่ 2 ทั้งอาการเจ็บปวยและแผนการรักษา ใหมารดาบันทึกอาการของทารกตามคูมือที่ให เปดโอกาสให
มารดาไดซักถามขอสงสัยหรือสิ่งที่ยังไมชัดเจนเกี่ยวกับขอมูลของทารก รวมกับใหระบายความรูสึก และซักถาม
ความเขาใจเพื่อประเมินการรับรูใหสอดคลองกับเหตุการณของทารกที่เกิดขึ้นจริง
กิจกรรมที่ 2 “nest บานของหนู” ใชเวลา 10 นาที
สาธิตวิธีการทํา nest ใหกับทารกขณะเขารับการรักษาในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต เนนใหสามี
ชวยเหลือสนับสนุนมารดาในการดูแลบุตร
กิจกรรมที่ 3 “พอรักแม” ใชเวลา 5 นาที
ประเมินการใหการชวยเหลือของสามีตลอดโปรแกรม
กิจกรรมการเรียนรูนี้เพื่อใหภรรยาไดรับการสนับสนุนจากสามี และตอบสนองความตองการของภรรยา
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจชวยลดความวิตกกังวลและความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวย
ขั้นการประเมินผลการทดลอง
1. เมื่อกลุมทดลอง ไดรับกิจกรรมครบตามโปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามีแลว ผูวิจัย
ขอความรวมมือมารดาในการทําแบบสอบถามความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยของบุตร (posttest) ในครั้ง
ที่ 4 ใชเวลาในการทําแบบสอบถาม 10 นาที พรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
2. เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางไดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กลาวขอบคุณมารดาและสามีที่
ใหความรวมมือ
3. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตามขั้นตอนทางสถิติ

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
กลุมควบคุมมารดามีอายุเฉลี่ย 29.13 ป (S.D.= 6.78, range = 18-39) อายุครรภของทารกเฉลี่ย
32.60 สัปดาห (S.D.= 2.66, range=28-36) ทารกมีอายุหลังเกิดเฉลี่ย 1.73 วัน (S.D = 0.70, range = 1-3)
และน้ําหนักทารกเฉลี่ย 1441.26 กรัม (S.D.= 389.71, range = 860-2000)
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กลุมทดลองมารดามีอายุเฉลี่ย 29.80 ป (S.D.= 7.72, range=19-42) อายุครรภของทารกเฉลี่ย 32.06
สัปดาห (S.D.= 2.49, range = 28-36) ทารกมีอายุหลังเกิดเฉลี่ย 2.00 วัน (S.D.= 0.75,range = 1-3) และ
น้ําหนักทารกเฉลี่ย 1477.60 กรัม (S.D.= 423.09, range = 880-2080) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาพิสัย ขอมูลสวนบุคคลของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ขอมูลสวนบุคคล
M
อายุมารดา (ป)
อายุครรภ (สัปดาห)
อายุทารก (วัน)
น้ําหนักทารก (กรัม)

29.13
32.60
1.73
1441.26

กลุมควบคุม
S.D.
range
6.78
2.66
0.70
389.71

18-19
28-36
1-3
860-2000

กลุมทดลอง
S.D.
range

M
29.80
32.06
2.00
1477.60

7.72
2.49
0.75
423.09

19-42
28-36
1-3
880-2080

2. เปรียบเทียบ คะแนนความรูสึกไมแนนนอนของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนดระหวางกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง ในระยะหลังการทดลอง พบวา คะแนนคะแนนความรูสึกไมแนนนอนของมารดาที่มีบุตรเกิด
กอนกําหนด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับโปรแกรมการใหขอมูลและ
การสนับสนุนจากสามี มารดามีความรูสึกไมแนนอน ต่ํากวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ คะแนนความรูสึกไมแนนนอนของมารดาที่ มีบุตรเกิ ดกอนกํา หนดระหวางกลุ ม
ควบคุมและกลุมทดลอง
กลุมตัวอยาง

n

X

S.D.

กลุมควบคุม

15

100.73

6.50

กลุมทดลอง

15

92.13

t

p-value

3.630

.001**

6.48

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เปรียบเทียบ คะแนนความรูสึกไมแนนนอนของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนดระหวางกอนและ
ภายหลังจากไดรับโปรแกรม พบวา คะแนนความรูสึกไมแนนอนของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด กอนและ
หลังไดรับโปรแกรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภายหลังไดรับโปรแกรมการให
ขอมูลและการสนับสนุนจากสามี มารดามีความรูสึกไมแนนอน ต่ํากวากอนไดรับโปรแกรม รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบ คะแนนความรูสึกไมแนนนอนของมารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด ระหวางกอนและ
ภายหลังจากไดรับโปรแกรม
กลุมตัวอยาง
กลุมควบคุม

n
15

X
100.60

S.D.

t

4.53
4.713

กลุมทดลอง

15

92.13

p-value

.000**

6.48

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. มารดาที่มีบุ ตรเกิดกอนกําหนดกลุมทดลอง ที่ ไดรับการใหขอมู ลและการ สนับ สนุน จากสามี
มีคะแนนความรูสึกไมแนนอน ต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p .01) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1 อธิบายไดวา มารดาเมื่อคลอดบุตรเกิดกอนกําหนด และตองเขารับการรักษาในหอผูปวยทารกแรก
เกิดวิกฤต มารดาอาจมีความสงสัยวา เหตุใดบุตรจึงตองไดรับการใชอุปกรณทางการแพทยมากมายหลายอยาง
ไมแนใจวาจะชวยรักษาใหบุตรหายจากการเจ็บปวยไดหรือไม และไมสามารถคาดเดาการเจ็บปวยของบุตรได
เปนผลทําใหเกิดความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวย (Mishel, 1983) อีกทั้งการเขารับการรักษาในหอผูปวย
ทารกแรกเกิดวิกฤต เปนสถานการณใหม มารดาไมคุนเคยกับสภาพแวดลอม ทารกตองใชอุปกรณทางการแพทย
ติดตัวเปนจํานวนมาก มีเสียงเตือนของอุปกรณตางๆ ดังตลอดเวลา มีเจาหนาที่หลากหลายระดับและทํางานอัน
เรงรีบ ทําใหการไดรับขอมูลของมารดานั้นไมครบถวน (Small, 2002; สุจิรา ศรีรัตน และจริยา สายวารี , 2551)
และหากเปนสถานการณที่เกิดขึ้นกับมารดาเปนครั้งแรก ทารกมีอาการรุนแรงและทรุดลงในระยะเวลาอันสั้น ยิ่ง
จะสงผลใหมารดาเกิดความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยมากขึ้น (Horn & Tesh, 2000) การใหขอมูลจะชวย
ใหมารดามีความชั ดเจนในอาการเจ็ บปว ยของบุต ร และการสนั บสนุ นจากสามี จะสามารถสนับ สนุน ความ
ตองการของมารดาทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ลดความวิตกกังวล และทําใหความรูสึกไมแนนอนของมารดา
ลดลง สอดคล องกับการศึกษาของนุจ รีย มณีรัต น (2550) พบวา มารดาที่ ไดรับขอมูลตา งๆ เกี่ย วกับ ความ
เจ็บปวยของบุตร จะมีความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยต่ํากวากอนการไดรับขอมูล
2. มารดาทารกเกิดกอนกําหนด ภายหลังไดรับ โปรแกรมการใหขอมูลและการสนับสนุนจากสามี มี
คะแนนเฉลี่ยความรูสึกไมแนนอน นอยกวากอนไดรับ โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p .01) ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 อธิบายไดวา มารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนด และเขารับการรักษาในหออภิบาลทารก
แรกเกิดวิกฤต พบวา มารดามีความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยดานตางๆ ประกอบดวย ดานความคลุมเครือ
เกี่ย วกับ ภาวะความเจ็ บ ป วย ด านการขาดความชั ดเจนของการใหบ ริการ ด า นการขาดขอมู ล เกี่ย วกั บ การ
วินิจฉัยโรค และดานการไมสามารถทํานายการดําเนินของโรค (Mishel,1983) โดยเฉพาะ ดานความคลุมเครือ
เกี่ยวกับสภาวะความเจ็บปวยของบุตรจะสูงที่สุด (นฤมล ธีระรังสิกุล, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ และอัญชัญ เตชะวี
รากร, 2545) และการศึกษาของกนกกาญจน เมฆอนันตธวัช (2555) พบวา มารดาที่มีบุตรเกิดกอนกําหนดมี
ความรูสึกไมแนนอนอยูในระดับปานกลาง โดยมีความรูสึกไมแนนอนในดานความคลุมเครือเกี่ยวกับความ
เจ็บปวยมากที่สุด ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหมารดาเกิดความเครียด มีปญหาในดานการประเมินสถานการณความ
เจ็บปวย และไมสามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ได สงผลกระทบตอบทบาทการเปนมารดา และเปนผลเสีย
ตอภาวะสุขภาพของบุตรได (Mishel, 1983; Santacrore, 2003) ซึ่งมิเชล (Mishel,1983) ไดศึกษาสิ่งที่จะชวย
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ลดความรูสึกไมแนนอนในการเจ็บปวย นั่นคือ การใหขอมูลและลักษณะปฏิสัมพันธของบุคคลในครอบครัว
(interactional characteristic) โดยเฉพาะการสนับสนุนจากสามี ที่มีบทบาทในการชวยเหลือสนับสนุนภรรยา
ในเรื่องตางๆ ทั้งดานรางกายและจิตใจ (Mishel, 1988) ซึ่งเชื่อวา จะสามารชวยลดความรูสึกไมแนนอนในความ
เจ็บปวยของมารดาลงได สอดคลองกับขอการศึกษาของจุฑารัตน จองแก (2550) ที่พบวามารดาทารกเกิดกอน
กําหนด ภายหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนทางดานขอมูล และอารมณมีคะแนนความรูสึกไมแนนอนในความ
เจ็บปวยต่ํากวากอนไดรับโปรแกรม

ขอเสนอแนะ
1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพ สามารถนําการใหขอมูลและการ
สนับสนุนจากสามีไปใชกับทารกที่เกิดกอนกําหนด ขณะรับการรักษาในหอผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต โดยปรับให
เหมาะกับบริบทของหนวยงานที่นําไปใช
2. ดานการศึกษาพยาบาล ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่มการสนับสนุนจากแหลงอื่ นๆ เชน การ
สนับสนุนจากบุคลากรทีมสุขภาพ หรือบุคคลอื่นๆในครอบครัว เปนตน
3. ดานการวิจัย ใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย เพื่อลดความรูสึกไมแนนอนของมารดาที่มี บุตร
เจ็บปวยดวยโรคอื่นๆ หรือทารกที่อยูในภาวะวิกฤต

เอกสารอางอิง
กนกกาญจน เมฆอนันตธวัช. (2555). ปจจัยทํานายความรูสึกไมแนนอนของบิดามารดาที่มีบุตรเขารับการรักษา
ในหออภิบาลผูปวยเด็กวิกฤต. วิทยานิพนธ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขาการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร, คณะพยาบาลศาสตร, มหาวิทยาลัยบูรพา.
กมลวรรณ ลีนะธรรม. (2557). ผลของโปรแกรมการใหความรูและแรงสนับสนุนทางสังคมตอ ความเครียดของ
มารดาหลังคลอด. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน, 11(1), 1-10.
จุฑารัตน จองแก. (2550). ผลของการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณตอความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวย
ของมารดาทารกเกิดกอนกําหนด. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร, คณะพยาบาลศาสตร,บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ธราธิป โคละทัติ. (2552). Advanced in Pediatrics. กรุงเทพฯ: บียอนดเอ็นเทอรไพรซ.
นฤมล ธีระรังสิกุล, มณีรัตน ภาคธูป, และเอมอร อาจรัตนกูล. (2557). ปจจัยทํานายวิธีการเผชิญ ความเครียด
ของบิดามารดาที่มีเด็กปวยเรื้อรังในหอผูปวยเด็ก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร, 22(3), 1-13.
นฤมล ธีระรังสิกุล, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, และอัญชัญ เตชะวีรากร. (2545). ความรูสึกไม แนนอนในความ
เจ็บปวยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดกอน กําหนดเขารับการรักษาในหอ
ผูปวยทารกแรกเกิดวิกฤต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร, 10(2), 17-31.
นุจรีย มณีรัตน. (2550). ผลของการใหขอมูลตอความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวยของผูปกครองเด็กปวย
โรคมะเร็ ง . วิ ท ยานิ พ นธ พ ยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , คณะพยาบาลศาสตร , บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เนตรทอง ทะยา, วิลาวัณย พิเชียรเสถียร, และรัตนชฎาวรรณ อยูนาค. (2545). ความตองการและการไดรับการ
ตอบสนองของมารดาทารกที่ เขารับ การรักษาในหออภิบ าลทารกแรกเกิด . วิ ท ยานิ พ นธ พ ยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พิมพศิริ พรหมใจษา. (2557). ผลของการสงเสริมการสนับสนุนทางสังคมตอบทบาทการเปน มารดาในสตรี
ตั้งครรภวัยรุน. พยาบาลสาร, 41, 97-106 .
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ภัทรนุช ภูมิพาน, ฟองคํา ติลกสกุลชัย, ทัศนี ประสบกิตติคุณ, และกวีวรรณ ลิ้มประยูร. (2555). ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความรูสึกไมแนนอนของบิดามารดาเด็กปวยเรื้อรังที่ไดรับการใสทอ ชวยหายใจในระยะ
วิกฤต. วารสารพยาบาลศาสตร, 30(3), 15-24.
รัตนสุดา ยศวงศรัศมี. (2548). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกไมแนนอนของบิดามารดาตอความเจ็บปวยของ
บุตรที่ เขารับการรักษาในหออภิบาลผูปว ยหนัก . วิท ยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , บัณฑิ ต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุจิรา ศรีรัตน และจริยา สายวารี. (2551). ความตองการและการไดรับการตอบสนองความตองการของมารดา
ปวยเด็กที่เขารับการรักษาในหออภิบาลผูปวยเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร.สงขลานครินทรเวชสาร
, 26(5), 481-489
สุรีภรณ สุวรรณโอสถ. (2547). ความรูสึกไมแนนอนในความเจ็บปวย การสนับสนุนทางสังคม และวิธีการเผชิญ
ความเครียดของผูปกครองเด็กปวยโรคมะเร็ง. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Horn, V., & Tesh, A. (2000). The effect of critical care hospitalization on family member:Stress
and response. Dimensions of Critical Care Nursing, 19(4), 40-49.
Mishel, M. H. (1983). Parent’s perception of uncertainty concerning their hospitalization child.
Nursing Research, 32(6), 324-330.
Mishel, M. H. (1988). Uncertainty in illness. Image Journal Nursing Scholarship, 20(4), 225-232.
Pillitteri, A. (2014). Maternal & Child health nursing (7thed.). Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins.
Santacrore, S. J. (2003). Parental uncertainty and posttraumatic stress in serious childhood
illness. Journal of Nursing Scholarship, 35(1), 45-51.

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
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ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ขวัญรัศม เอื้อประเสริฐ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
รองศาสตราจารย ดร.มยุนา ศรีสุภนันต

บทคัดยอ
การจัดการบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทยและ
มาตรฐานสากลมีความสําคัญในระบบบริการสาธารณสุข จะสรางหลักประกันความนาเชื่อถือ ของหองปฏิบัติการ
ซึ่งจะเปนประโยชนตอ ผูปวยและสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขไดอยาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมี
แนวคิดทําการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาคุณภาพการจัดการบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดราชบุรี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง
จากผูที่มารับบริการของหองปฏิบัติการ ทางการแพทยในโรงพยาบาลชุมชนทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาล
จํานวน 312 คน โดยการสุมตัวอยางแบบชั้ นภูมิตามสัดสวนและสุมอยางงาย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะหความสัมพันธ ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการทํานายอิทธิพลดวยสถิติ
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 66.0) อายุเฉลี่ย 40.84 ป สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีรอยละ 33.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5001-10000 บาท รอยละ 25.3% และ สวนใหญเปน
ผูรับบริการภายนอกโรงพยาบาลรอยละ 91.3 โดยภาพรวมผูรับบริการมีระดับการรับรูมาตรฐานการจัดการ
บริการของหองปฏิบัติการทางการแพทยอยูในระดับดีมาก ( X = 3.951 , SD = 0.510) คุณภาพบริการ
หองปฏิบัติการทางการแพทยโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X =3.938 , SD = 0.554) ปจจัย ที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยมากที่สุดพบวา เทคโนโลยี/เครื่องมือตรวจทางหองปฏิบัติการถึง
รอยละ 75 (r =.750, P < 0.01) ตามดวยการจัดการระบบขอมูลขาวสาร การจัดหาและจัดการวัสดุสิ้นเปลือง
และการจัดการรับ-สงสิ่งสงตรวจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ ปจจัยที่มีอิทธิพลทุกดาน
สามารถร ว มกั น พยากรณ อ ธิ บ ายความแปรปรวนคุ ณ ภาพบริ ก ารของห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย ข อง
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ไดรอยละ 73.5 (R2= 0.735, <0.01) การจัดการบริการหองปฏิบัติการทาง
การแพทย ใหไ ด รับ การรับ รองตามมาตรฐานกํา หนดเป น หลั ก ประกัน ป จ จั ย ที่ สํ า คัญ ถึง คุณ ภาพบริก ารของ
หองปฏิบัติการทางการแพทยที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ สามารถตอบสนองตามความคาดหวัง สรางความ
พึงพอใจตอผูรับบริการอยางสูงสุด
คําสําคัญ : การจัดการ, คุณภาพบริการ, หองปฏิบัติการทางการแพทย, คุณภาพมาตรฐาน
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Abstract
The management of medical laboratory services in accordance with the National
and International standards is an important in health care system. The quality of Medical
laboratory services is useful for patient care and strengthen for health service system be
efficiently and effectively. The objective of the study, therefore, aims to evaluate the
quality management in Medical Laboratory services of community hospital, Ratchaburi
province. The questionnaire was used as a cross-sectional survey tool. A total of 312
subjects, those who come to the Medical Laboratory services of community hospital,
Ratchaburi province was proportional stratified random sampling and were interviewed
by using questionnaires. Descriptive statistics, Pearson’s correlation and Multiple
Regression were used for data analyses.
The research results showed the participants was female (66.0%), the mean age of
40.84 years, graduated with a Bachelor degree of 33.0%, income per month 5001-10000
baht of 25.3% and most of the participants are from outside of the hospital of 91.3%.
Overall, the participants recognized disciplines of medical laboratory services at good
level ( X = 3.951 , SD = 0.510) and the quality of the medical laboratory service at high
level of ( X =3.938 , SD = 0.554). It also revealed that the technology and laboratory
equipment was the most significant associated factor for the quality of medical
laboratory service with 75% (r = .750, <0.01). There was significant association with the
information management , the supply and management of consumables ,together with the
specimen collection and transportation (p <0.01),respectively. All of these factors
accounted for 73.5 % of forecast variance for the quality management of medical
laboratory service in Ratchaburi province (R2= 0.735, <0.01). The Medical Laboratory
Accreditation is an important success key factor for the standard and acceptable quality
of the medical laboratory service, which will be maximize the expectation and
satisfaction for patient care.
Key Word (s) : management, service quality, medical laboratory, standard quality

บทนํา
การจัดการคุณภาพการบริการของหองปฏิบัติการทางการแพทยใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด
เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดของประชาชนผูใชบริการการนั้น ถือวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในแตละ
ประเทศทั่วโลกตองมีการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา หาก
ผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการไมมีคุณภาพจะสงผลกระทบตอการรักษาและการวินิจฉัยโรคของแพทย
ได ซึ่งนําไปสูความไมนาเชื่อถือและอาจมีผลทางกฎหมาย ในดานการบริการทางหองปฏิบัติการนั้นองคกร ISO
ไดจัดทํามาตรฐานที่ใชในหองปฏิบัติการ 2 มาตรฐาน คือ ISO/IEC 17025: 1999 สําหรับหองปฏิบัติการทั่วไป
และ ISO 15189: 2003 สําหรับหองปฏิบัติการทางการแพทย (WHO 2011, BLQS, Ministry of Public
Health, Thailand 2005)1,2
หองปฏิบัติการทางการแพทยเปนหนวยงานหนึ่งของโรงพยาบาล มีหนาที่ใหบริการทางดาน การตรวจ
วิเคราะหแกผูปวยและประชาชนทั่วไปตามเกณฑพัฒนาระบบสาธารณสุขภายใตระบบประกันคุณภาพดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประกอบไปดวยการตรวจวิเคราะหดานตางๆ เชน โลหิตวิทยาคลินิก ,
จุลทรรศนศาสตรคลินิก , เคมีคลินิก , ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก , จุลชีววิทยาคลินิกและ งานธนาคารโลหิต โดยมี
ความมุ ง หมายเพื่ อ ให บ ริก ารตรวจวิ เคราะห ท างห อ งปฏิ บั ติ การแกผู รั บ บริก าร ตามมาตรฐานงานเทคนิ ค
การแพทยและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค ติดตาม การรักษาและการประเมินภาวะ
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สุ ข ภาพ โดยมี ก ารธํ า รงรั ก ษาและบริ ก ารอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ผู รั บ บริ ก าร และมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการผลการตรวจวิเคราะหทางห องปฏิบัติการที่ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว เชื่อถือได และ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ3 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหองปฏิบัติการทางการแพทยเปนสวนหนึ่งของ
การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2555 กําหนดขึ้นเพื่อใหหองปฏิบัติการทางการแพทยใช
เปนแนวทางในการจัดตั้งระบบคุณภาพ บํารุงรักษาและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีขอกําหนดในการ
ควบคุมแบงออกเปน 10 ขอ ดังนี้ 1) องคกรและ การบริหาร 2) บุคลากร 3) เครื่องมือหองปฏิบัติการ 4) การ
จัดซื้อและใชบริการภายนอก 5) การควบคุมกระบวนการ 6) เอกสารคุณภาพ 7) การควบคุมสิ่งที่ไมสอดคลอง
กับขอกําหนด 8) การตรวจติดตามภายใน 9) กระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง และ 10) การตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ ดังนั้น จะเห็นไดวาตามมาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้นนั้นมุงผลใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อคุณภาพการบริการที่ดีและเปนประโยชนสูงสุดตอผูมารับบริการ
ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาคุ ณ ภาพการจั ด การบริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย ของ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี เนื่องจากยังไมมีการศึกษาในเรื่องนี้ โดยทําการศึกษาผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกที่มารับบริการที่หองปฏิบัติการทางการแพทย รวมทั้งหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อคนหา
ความตองการและรับขอเสนอแนะมาใชประโยชนในการกําหนดกิจกรรมหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพงานบริการให
ดีขึ้น โดยนําแนวคิดคุณภาพบริการของพาราซุรามานและไซแธมลเบอรรี่ (Parasuraman, Zeithamal &
Berry, 1990)4 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2555 และ Laboratory quality standards and their
implementation (WHO 2011)1 มาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพการจัดการบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย และนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุง พัฒนาประยุกตใชใน
การวางแผนการบริหารงานทางสาธารณสุ ข ตอบสนองตามความคาดหวัง สรางความพึงพอใจตอผูรับบริการ
อยางสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพการจั ดการบริการหองปฏิบั ติการทางการแพทยของโรงพยาบาลชุมชน จังหวั ด
ราชบุรี

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาคุ ณ ภาพการจั ด การบริ ก ารห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย ของ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดคุณภาพบริการของพาราซุรามานและไซแธมลเบอรรี่
(Parasuraman, Zeithamal & Berry, 1990) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2555 และ WHO Laboratory
Quality Standards 1,2 มาประยุกตใช ซึ่งประกอบดวยปจจัยการจัดการหองปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล
ขององคการอนามัยโลกในแตละดานทั้ง 8 ดาน โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล การจัดการบริการ
ของหองปฏิบัติการทางการแพทย และมีตัวแปรตาม คือ คุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย 5 ดานใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี
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วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากร
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มารับบริการของหองปฏิบัติการทางการแพทย ในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งภายนอก
และภายในโรงพยาบาล จํานวนทั้งสิ้น 3,662 คน โดยดําเนินการศึกษาระหวางเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2560 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร Daniel, W.W. (2013) ที่ระดับ ความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 โดยวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวนและสุมอยางงายตามสัดสวนกลุมตัวอยางในแตละแหง ไดขนาด
กลุมตัวอยาง แบงเปนโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนจํานวน 1,352 คน และโรงพยาบาล ปากทอจํานวน 2,310 คน
รวมทั้งหมด 3,662 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาและประยุกตมาจากของผูวิจัยอื่นรวมดวย
ตามแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ ตั ว แปรต า งๆ มี การทดสอบคุ ณ ภาพโดยการตรวจสอบความถู กต องและความ
ครอบคลุมของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ทดลองใชเครื่องมือในกลุมบุคลากรสาธารณสุขที่มีลักษณะคลาย
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถาม กอนนําไปใชจริง ขอคําถามในสวนของความรูมีคา
ความยากงาย (difficulty index) ระหวาง 0.33-0.98 คาความเชื่อมั่น (internal consistency reliability)
ของขอคําถามในสวนของขอมูลทั่วไป มาตรฐานการจัดการบริการของหองปฏิบัติการทางการแพทยและคุณภาพ
การบริการหองปฏิบั ติการทางการแพทย ใช คาสัมประสิท ธิ์อัลฟาของครอนบรัค (Cronbach’s alpha
coefficient) มีคา 0.93 , 0.98 และ 0.97 ตามลําดับ แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม (5 ขอ) มาตรฐานการจัดการบริการของหองปฏิบัติการทางการแพทย (40 ขอ) คุณภาพการ
บริการหองปฏิบัติการ ทางการแพทย (20 ขอ) และขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม สําหรับขอความเชิงลบทุก
ขอมีการกลับคะแนนกอนนํามาคํานวณคาเฉลี่ย
การศึกษานี้ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย เวส
เทิรน รหัส HE-WTU 542666

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามที่เก็บได รวม 312 คน โดยขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง (รอย
ละ 66.0) อายุเฉลี่ย 40.84 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 33.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5001-10000
บาท รอยละ 25.3% และสวนใหญเปนผูรับบริการภายนอกโรงพยาบาลรอยละ 91.3 โดยภาพรวมผูรับบริการมี
ระดับการรับรูมาตรฐานการจัดการบริการของหองปฏิบัติการทางการแพทย อยูในระดับดีมาก ( X = 3.951 , SD
= 0.510) คุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X =3.938 , SD = 0.554)
เมื่อวิเคราะหปจ จัยที่มีความสัมพั นธกับคุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย (ตารางที่ 1)
พบวา ขอมูลลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ รายได และประเภทผูรับบริการ ไมมีความสัมพันธ กับคุณภาพ
บริการหองปฏิบัติการทางการแพทย ในขณะที่ ปจจัยดานการศึกษามีความสัมพันธ นอยเพียงรอยละ 12.8
(r = .128 , P < 0.05) ปจจัยดานเทคโนโลยี/เครื่องมือตรวจทางหองปฏิบัติการพบมีความสัมพันธมากที่สุดถึง
รอยละ 75 ตามดวยการจัดการระบบขอมูลขาวสาร การจัดหาและจัดการวัสดุสิ้นเปลือง และการจัดการรับ-สงสิ่ง
สงตรวจรอยละ 74.5 , 73.3 และ 71.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .750 , .745 , .733 และ .712 , P < 0.01)
ตามลํา ดับ และเมื่ อวิ เคราะห ส ถิติ ถดถอยพหุคูณ (ตารางที่ 2) พบว า ตัว แปรอิสระในการจั ดการบริการ
หองปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ทั้ง 8 ดานนั้น มีเพียงตัวแปรอิสระ 6 ดานเทานั้นที่สามารถ
รวมกันพยากรณอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดราชบุรี ไดรอยละ 73.5 (R2 = 0.735, <0.01) โดยพบวาปจจัยที่มีผล ตอคุณภาพบริการหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย คือ เทคโนโลยี/เครื่องมือตรวจทางหองปฏิบัติการ การจัดการระบบขอมูลขาวสาร การจัดหาและ
การจัดการวัสดุสิ้นเปลือง องคกรและการจัดการ สถานที่ สภาพแวดลอม และการจัดการรับ-สงสิ่งสงตรวจ อยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอํานาจในการทํานายการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ไดดีที่สุด คือ การจัดการ
ระบบขอมูลขาวสาร การจัดหาและการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง เทคโนโลยี/เครื่องมือตรวจทางหองปฏิบัติการ
องคกรและการจัดการ การจัดการรับ-สงสิ่งสงตรวจ และสถานที่ สภาพแวดลอม ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตางๆ กับ คุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย ของ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี (n=312)

ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได
ประเภทผูรับบริการ
การจัดการบริการหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย (ประกอบดวย 8 ดาน)
สถานที่ สภาพแวดลอม
องคกรและการจัดการ
การตอบสนองตอผูรับบริการ
ความปลอดภัยทางหองปฏิบตั กิ าร
เทคโนโลยี/เครื่องมือตรวจทางหองปฏิบัติการ
การจัดการรับ-สงสิง่ สงตรวจ
การจัดการระบบขอมูลขาวสาร
การจัดหาและจัดการวัสดุสนิ้ เปลือง
โดยภาพรวม
* p < 0.05 ** p < 0.01

คุณภาพบริการของ
หองปฏิบัติการทางการแพทย
สัมประสิทธิ์
การแปลผลระดับ
สหสัมพันธ ( r )
ความสัมพันธ
.020
.016
.128*
นอย/ต่ํา
.038
-.105
.630**
.641**
.660**
.655**
.750**
.712**
.745**
.733**
.846**
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ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง



ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรทํานายคุณภาพการจัดการบริการหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี โดยวิธีการวิเคราะหพหุคูณแบบขั้นตอน (n=312)

ตัวแปรพยากรณ

R

2

R

UnstandardizedStandardized
Coefficients Coefficients
Adj R R
B S.E.
Beta
Change
t p-value
2

2

เทคโนโลยี/เครื่องมือตรวจ .750 .563 .561 .563 .689 .173
ทางหองปฏิบัติการ
การจัดการระบบขอมูล .815 .665 .663 .102 .810 .171
ขาวสาร
การจัดหาและการจัดการ .837 .700 .697 .036 .873 .175
วัสดุสิ้นเปลือง
องคกรและการจัดการ
.849 .722 .718 .021 .543 .162
สถานที่ สภาพแวดลอม .854 .729 .725 .008 .334 .129
การจัดการรับ-สงสิง่ สง
.857 .735 .729 .005 .415 .170
ตรวจ
Constant (a) = 6.492 S.E. = 2.606 F = 140.760*

.201

.3980 <.001

.233

4.728 <.001

.230

4.985 <.001

.143
.105
.118

3.355 .001
2.593 .010
2.445 .015

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา ขอมูลลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ รายได และประเภทผูรับบริการ ไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย ในขณะที่ปจจัยดานการศึกษามีความสัมพันธนอย
เพียงรอยละ 12.8 (r =.128 , P < 0.05) กรณีที่ประเภทผูรับบริการไมมีความสัมพันธกับ คุณภาพบริการ
หองปฏิบัติการทางการแพทยนั้น แสดงใหเห็นวาผูรับบริการทั้งภายนอกและภายในโรงพยาบาลตางมี ความ
ตองการคุณภาพการบริการที่ดีที่ สุด จากหองปฏิบัติการทางการแพทยเชนกัน ดั งนั้ นเพื่ อใหการบริการ ที่ มี
คุณภาพเจาหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ ใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับการศึกษาของสุจรรยา กนกแกว10 ที่ศึกษาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมของ
ผูรับบริการโรงพยาบาลบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวาอาชีพไมมีความสัมพันธกับคุณภาพการ
บริการของคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลบานกรวด และสอดคลองกับการศึกษาของหัทยา แกว
กิ้ม11 ศึกษาความคาดหวังและการรับรูของประชาชนตอคุณภาพบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพ
บริการ การศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของสราภา แคนดา12 ศึกษาการรับรูและความคาดหวังของ
ผูใชบริการตอการใหบริการของแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนครปฐม ผลการศึกษาพบวาอาชีพมีความสัมพันธ
กับการรับรูและความคาดหวังของผูใชบริการ และ ไมสอดคลองกับการศึกษาของกาญจนา คงวารี 13 ศึกษา
ความคาดหวังและการรับรูของประชาชนที่มีตอคุณภาพบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวาอาชีพมีความสัมพันธกับความคาดหวังและการรับรูของ
ประชาชนตอคุณภาพบริการ
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เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการจัดการบริการของหองปฏิบัติการทางการแพทยกับ
คุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยมีความสัมพันธกันในระดับสูง สามารถอธิบายไดวา การจัดการ
บริการของหองปฏิบัติการทางการแพทยตามมาตรฐานที่ดีสงผลตอคุณภาพบริการหองปฏิบัติการ ทางการแพทย
โดยผูรับบริการสามารถสัมผัสไดจากบริการตางๆที่ไดรับทั้งในดานสถานที่สามารถเขาถึง ไดงาย มีเครื่องมือ/
อุปกรณทางการแพทยที่เพียงพอพรอมใช มีการประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสาร ในกระบวนการใหบริการ
เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการใหบริการ มีอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส สอดคลองกับการศึกษาของ
ทิพยสุคนธ ศรีลาธรรม 14 ศึกษาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา คุณภาพบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในภาพรวมอยูในระดับ
มากคิดเปนรอยละ 66.8 การรับรูมีความสัมพันธเชิงบวก ในระดับสูง (r =. 865) กับคุณภาพการใหบริการของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สอดคลองกับการศึกษาของวันวิสาข จักรสาร15 ไดศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาระดับ
ความพึงพอใจในการใชบริการเฉลี่ยรวมมีความพึงพอใจมาก ไดแก ดานการตอบสนองตอผูรับบริการมีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาไดแกดานการรูจักและเขาใจผูรับบริการ ดานความเชื่อถือไววางใจในการบริการ ดานการให
ความเชื่อมั่นตอผูรับบริการและ ดานความเปนรูปธรรมของบริการมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของ
อักษรศิลป พรมเกษ 16 ศึกษาคุณภาพการใหบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลนวมินทร กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวาคุณภาพ การใหบริการผูปวยนอกอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 46.6 สอดคลองกับการศึกษา
ของสุจรรยา กนกแกว10 ศึกษาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมของผูรับบริการโรงพยาบาลบานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย ผลการศึกษาพบวาผูรับบริการคลินิกทันตกรรมมีการประเมินระดับคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมอยูใน
ระดับมาก รอยละ 86.3 การรับรูตอการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง (r = .894) กับคุณภาพบริการ
คลิ นิ กทั น ตกรรม การศึ ก ษาครั้ง นี้ ไ ม ส อดคล อ งกับ การศึ กษาของบุ ญ ทารั ต น แจ ม ทุ ง 17 ศึ ก ษาคุณ ภาพการ
ใหบริการผูปวยแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวาคุณภาพการใหบริการผูปวย
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตากอยูในระดับ ปานกลางคิดเปนรอยละ 59.6 และ ไมสอดคลอง
กับการศึกษาของศิริพร เจริญศรีวิระยะกุล 8 ศึกษาคุณภาพการใหบริการโรงพยาบาลทั่วไป ในเขตจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวาคุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ
3.30 (S.D. = 0.744)
เมื่ อ วิ เ คราะหส ถิ ติ ถดถอยพหุคู ณ พบว า ตั ว แปรอิ ส ระในการจั ด การบริก ารหอ งปฏิ บั ติ ก าร ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทยทั้ง 8 ดานนั้น มีเพียงตัวแปรอิสระ 6 ดานเทานั้นที่สามารถรวมกัน พยากรณ
อธิบายความแปรปรวนของคุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี
ไดรอยละ 73.5 (R2 = 0.735 , <0.01) โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอํานาจในการทํานายการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ไดดีที่สุด คือ การจัดการ
ระบบขอมูลขาวสาร การจัดหาและการจัดการวัสดุสิ้นเปลือง เทคโนโลยี /เครื่องมือตรวจทางหองปฏิบั ติการ
องคกรและการจัดการ การจัดการรับ-สงสิ่งสงตรวจ และสถานที่ สภาพแวดลอม ตามลําดับ จากการศึกษาครั้งนี้
แสดงใหเห็นวา การจัดการบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ดีและ ใหไดรับการรับรองตามมาตรฐานกําหนด
ของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย5,6 และ WHO Laboratory Quality Standards1,2 แลว จะเปนหลักประกัน
ปจจัยที่สําคัญถึงคุณภาพบริการของหองปฏิบัติการ ทางการแพทยที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับสามารถ
ตอบสนองตามความคาดหวัง สรางความพึงพอใจ ตอผูรับบริการอยางสูงสุด
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เทคโนโลยี /เครื่องมือตรวจทางหองปฏิบัติการ การจัดการระบบขอมูลขาวสาร การจัดหาและ การ
จัดการวัสดุสิ้นเปลือง องคกรและการจัดการ สถานที่ สภาพแวดลอม และการจัดการรับ -สงสิ่งสงตรวจ มี
ความสัมพันธแบบพหุคูณกับคุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.01
โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ พ หุ คู ณ เท า กั บ 0.857 และสามารถร ว มกั น พยากรณ คุ ณ ภาพบริ ก าร
หองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ไดรอยละ 73.5 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณเทากับ ± 2.602 สามารถอธิบายไดวา การจัดการบริการของหองปฏิบัติการ ทาง
การแพทยตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2555 และ WHO Laboratory Quality Standards (2011)
สงผลใหเกิดคุณภาพบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยที่ดี สามารถตอบสนองตามความคาดหวัง สรางความ
พึงพอใจตอผูรับบริการอยางสูงสุด

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีแผนการพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจาหนาที่ เนื่องจากในมุมมองผูรับบริการมีความตองการ
บริการที่รวดเร็ว เจาหนาที่มีความกระตือรือรนและมีความพรอมในการใหบริการ
2. ควรมีการบริหารจัดการดานอัตรากําลัง เพื่อใหมีความเพียงพอและเหมาะสมในการตอบสนอง ความ
ตองการของผูรับบริการที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพบริการ ทั้งปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ ทําใหทราบถึงความตองการที่แทจริงและนํามาใชเปนกลวิธีในการดําเนินงานเชิงลึก
มากขึ้น
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ปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด
FACTOR AFFEDTING RESEATCH PERFORMANCE OF REGISTERED
NURSE PRACTITIONER WORKING IN HEALTH PROMOTION HOSPITAL
AT ROI-ED PROVINCE

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

จันทรเพ็ญ แกวสระคู
ดร.สุภาดา คําสุชาติ

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Descriptive
Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ดกลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ใน 20 อําเภอ ของจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 193 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ทําการศึกษาระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560 และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใช
สถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน หาความสัมพันธดวยสถิติ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient และใชสถิติ Stepwise Multiple Regression Analysis เพื่อหาปจจัยการเกิดสมรรถนะการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด
มีความรูเกี่ยวกับทําวิจัยอยูในระดับดี ทัศนคติ แรงจูงใจและ สถานการณการทําวิจัยอยูในระดับปานกลาง
สถานการณดานอบรมการทําวิ จัยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (S.D.=0.69)ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ (p-value<0.001) ดานงบประมาณ (p-value 0.013) ดานวัสดุอุปกรณ (p-value 0.061) และระดับ
การศึกษา (p-value 0.004) มีอิทธิพลตอสมรรถนะดานวิจัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การสงเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ควรกําหนดนโยบายและตัวชี้วัดระดับองคกรและบุคคล โดยใหพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทําวิจัยที่เกี่ยวของกับการพยาบาลทุกป พรอมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณดานวิจัย วัสดุ และ
อุปกรณใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อเปนการสนับสนุนและ เสริมแรงจูงใจใหพยาบาลวิชาชีพทํา
ผลงานวิจัยได งายยิ่งขึ้น หรือสนับสนุนใหพยาบาลวิชาชีพศึกษาตอในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี เพื่อเพิ่ม องค
ความรู ประสบการณและ ทักษะในการทําวิจัยใหดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ : สมรรถนะดานการวิจัย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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Abstract
This study aimed to Factor affecting research performance of registered nurse
practitioner working in health promotion hospital at Roi-Ed province. Cross sectional
descriptive research study and the data was collected from questionnaire in May through
August 2017 there were 193 nurse practitioner. Analyze data with statistical program for
Windows by descriptive statistic and inferential statistic,Pearson product moment
correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis statistic.
Results show thatnurse practitioner working in health promotion hospital at Roi-Ed
province has knowledge level good and attitude, motivation and situation research has
moderate level. Situation of training in research is very high the average was 3.58 (S.D. =
0.69). Management (p-value<0.001), budgeting (p-value 0.013), material (p-value 0.061) and
education (p-value 0.004) were related research performance of registered nurse practitioner
working in health promotion hospital at Roi-Ed provincesignificant at the 0.05 level.
Promotion of research performance of professional nurses working in health
promotion hospital. Administrators should importance of the policy and indicators of
practitioner nurses. So assignation for practitioner nurses have to research every year.
And allocate budget and material for research to practitioner nurses in health promotion
hospital. It’s help increase empowerment to practitioner nurses. Moreover support
practitioner nurses in higher education to increase the view and research skills.
Keywords : performance of nurse, nurse, health promotion hospital

บทนํา
ระบบราชการเนนการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result based management) องคกรตอง
กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคที่ชัดเจน และพัฒนาบุคลากรในหนวยงานมีสมรรถนะเพียงพอตอการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อใหเกิดผลลัพธในภาพรวมขององคกรที่ดี พยาบาลวิชาชีพเปนกําลังสําคัญของงานดานสาธารณสุข
สภาการพยาบาล (2553) ไดกําหนดสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 8 สมรรถนะ ประกอบดวย 1) ดานจริยธรรม
จรรยาบรรณ และกฎหมาย 2) ดานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ 3) ดานคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
4) ดานภาวะผูนําการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 5) ดานวิชาการและการวิจัย 6) ดาน
การสื่อสารและสัมพันธภาพ 7) ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8) ดานสังคม จากผลการศึกษาการวิจัย
สมรรถนะทางการพยาบาล สวนใหญพยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะดานการวิจัยต่ํา หรือไมเคยปฏิบัติเลย เนนเรื่อง
การปฏิบัติงานมากกวาการศึกษาวิจัย (วิลาวรรณ อุปรโคตร, 2545) โดยสมรรถนะดานการวิจัยมีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานของงานพยาบาล ชวยผลักดันใหบุคคลเกิดการศึกษาคนควา แสวงหาความรู โดยใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรทําใหเกิดเปนองคความรูหรือศาสตรทางการพยาบาล สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติทางการพยาบาลใหมีคุณภาพได (สภาการพยาบาล, 2553)แตปจจุบันงานวิจัยทางการพยาบาลยังมี
นอย มีการเผยแพรและนําผลการวิจัยไปใชนอยมาก งานวิจัยสวนใหญเปนงานระดับบัณฑิตศึกษา ในจังหวัด
รอยเอ็ดตั้งแตป พ.ศ.2555-25559 มีการทําวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบาลเพียง
14 เรื่อง ผูที่ทําวิจัยคือผูที่จะเลื่อนระดับเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการและผูที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท
เทานั้น (ชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดรอยเอ็ด, 2559) ดังนั้น การทําวิจัยของ
พยาบาลยังเปนปญหาสําคัญ งานพยาบาลจึงมีความจําเปนในการสงเสริม ใหพยาบาลวิชาชีพเพิ่มทักษะดาน
วิ ช าการด ว ยกระบวนการทํ า วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรและพั ฒ นาแนวทางการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลให มี
ความกาวหนา จึง ทํ าการศึ กษาป จจั ย ที่มี ผ ลต อสมรรถนะด า นการวิ จั ยของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ป ฏิ บัติ ง านใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลและ ปจจัยดานสถานการณที่มีผลตอสมรรถนะดานการวิจัยของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาปญหาและ ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Descriptive
Research) คํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1995 อางถึงใน (บุญธรรมกิจ ปรีดาบริสุทธ,
2551,หนา 113) โดยใชความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะไดกลุมตัวอยางของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 193คน จากประชากรทั้งสิ้น 373 คน ทําการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) ใน 20 อําเภอ ของจังหวัดรอยเอ็ด โดยทําการศึกษา
ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560 และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติเชิง
พรรณนา และเชิงอนุมาน หาความสัมพันธดวยสถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
และใชสถิติ Stepwise Multiple Regression Analysis เพื่อหาปจจัยการเกิดสมรรถนะการวิจัย
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและขอคําถามปลายเปด โดยแบบสอบถามมี 5 สวน
ประกอบดวย ลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานความรู ดานทัศนคติและแรงจูงใจตอการทําวิจัย ดานสถานการณ
และดานการวิจัยตามลําดับ และคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะดานการวิจัย
สํ า หรับ ป จ จั ย ด า นความรูใหเลื อ กตอบถูก หรือ ผิ ด โดยมี เ กณฑ การใหค ะแนนคื อ ตอบถูกให 1
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน และนําคะแนนมาจัดกลุมดีมาก (18-25 คะแนน) ปานกลาง (9-17 คะแนน) และ
ต่ํา (0-8 คะแนน) ปจจัยดานความรู ดานทัศนคติและแรงจูงใจตอการทําวิจัย ดานสถานการณ และดานการวิจัย
เปนลักษณะตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด ตามลําดับ โดยนําคะแนนมาเฉลี่ยแบงสมรรถนะดานการทําวิจัยและ ดานการนําผลการวิจัยไปใช เปน
5 ระดับ (ประคอง กรรณสูต, 2542) ไดแก ระดับมากที่สุด (4.50-5.00) ระดับมาก (3.50-4.49) ระดับปานกลาง
(2.50-3.49) ระดับนอย (1.50-2.49) ระดับนอยที่สุด (1.00-1.49)
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และทดลองใชกับกลุมตัวอยางในจังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช เทากับ 0.92 โดยดานความรู เทากับ 0.64
ดานทัศนคติ 0.70 ดานแรงจูงใจ 0.74 ดานภาระงาน/เวลางาน 0.55 ดานการอบรมการทําวิจัย 0.88 ดานการ
สนับสนุนดานบุคลากร 0.91 ดานการสนับสนุนดานงบประมาณ 0.86 ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 0.85 ดาน
การสนับสนุนการบริหารจัดการ 0.88 สมรรถนะการทําวิจัย 0.88 และดานการนําผลวิจัยไปใช 0.93 และผาน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน หมายเลข HE-WTU542663 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
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ผลการวิจัย
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด มีอายุเฉลี่ย 40.24 ป
(S.D. = 7.27) การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 97.41 ประสบการณการทํางานเฉลี่ย 18.0 ป (S.D. =
7.96) สวนใหญเคยทํางานวิจัย รอยละ 53.3 และไมเคยไดรับการอบรมดานวิจัย รอยละ 51.8มีระดับความรู
เกี่ยวกับทําวิจัย อยูในระดับดี (0 - 8 คะแนน) รอยละ 56.0 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง (9 - 16 คะแนน)
รอยละ 44.0 โดยมีคะแนนเฉลี่ย (Mean) เทากับ16.72 (S.D.= 2.47) มีทัศนคติ แรงจูงใจและ สถานการณการ
ทําวิจัยอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.49 (S.D.=0.47), 3.01 (S.D.= 0.59)และ 2.92 (S.D.= 0.46)
ตามลําดับ
สถานการณดานอบรมการทําวิจัยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 (S.D.=0.69) ดานภาระงาน/
เวลางาน บุคลากร วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย เทากับ 3.31 (S.D.=
0.49), 2.87 (S.D.=0.82), 2.59 (S.D.=0.78)และ 2.91 (S.D.=0.73) ตามลําดับ สวนดานงบประมาณอยูในระดับ
นอย คาเฉลี่ยเทากับ 2.27 (S.D.=0.91)
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ดมีสมรรถนะดานการวิจัยและ การ
นําผลการวิจัยไปใช อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.72 (S.D.= 0.66)และ 2.89 (S.D.= 0.71)ตามลําดับ
ปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะดานวิจยั ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดรอยเอ็ด คือ ปจจัยสถานการณ ดานการบริหารจัดการ (p-value<0.001) ดานงบประมาณ (p-value
0.013) ดานวัสดุอุปกรณ (p-value 0.061) และระดับการศึกษา (p-value 0.004) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด
ตัวแปร
B
S.E. Beta T P-value
R
R2
ปจจัยสถานการณดานการบริหารจัดการ 0.291 0.076 0.321 5.175 <0.001 0.538 0.289
ปจจัยสถานการณดานงบประมาณ
0.136 0.055 0.188 4.492 0.013 0.575 0.330
ปจจัยสถานการณ ดานวัสดุอุปกรณ
0.145 0.077 0.170 3.230 0.041 0.593 0.351
ระดับการศึกษา
0.709 0.246 0.170 4.577 0.004 0.610 0.372
คาคงที่
1.175 0.160 - 7.341 <0.001
2
R = 2.021, S.E.E= 0.531 ,F = 27.818, P-value <0.001
ปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลคือ พยาบาลวิชาชีพยังขาดความรูและประสบการณในกระบวนการทําวิจัย ไมมีการอบรมเพิ่ม
ทักษะดานการวิจัยใหแกพยาบาลวิชาชีพในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูบริหารไมสนับสนุนให
พยาบาลวิชาชีพทํางานวิชาการเนนการใหบริการ ซึ่งมีภาระงานมากจะตองใชเวลาสวนตัวในการทําวิจัยและไมมี
ความกาวหนาในสายงานอาชีพขาดจึงแรงจูงใจในการทํางานวิจัย อินเตอรเน็ตที่ชวยในการคนควาหาขอมูลมี
ความแรงต่ําทําใหเขาถึงขอมูลไดชา และเมื่อทําวิจัยเสร็จสิ้นไมมีชองทางในการเผยแพรผลงานและ ไมสามารถ
นําไปประยุกตใชได ดังนั้น ผูบริหารควรมีนโยบายสนับสนุนใหพยาบาลมีการทํางานวิจัย จัดอบรมพัฒนาองค
ความรูในการทําวิจัยอยางตอเนื่องทุกป และลดภาระงานบริการเพื่อแบงเวลาในการทําผลงานวิจัย สรางเสริม
แรงจูงใจดวยการใหความกาวหนาในสายงานอาชีพ จัดสรรวัสดุอุปกรณและงบประมาณจนถึงระดับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลใหเอื้อตอการทําวิจัย และจัดเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยของพยาบาล และชองทางใน
การเผยแพรผลงานวิจัย
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อภิปรายผลการวิจัย
ความรูพยาบาลวิชาชีพอยูในระดับดีมาก อาจเปนเพราะพยาบาลวิชาชีพสวนใหญจบระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและเคยมีประสบการณทําวิจัย แตกลับไมสอดคลองกับการศึกษา วิริยา วิรานันท, 2555 ไดศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่
17 พบวา ดานความรูเกี่ยวกับการวิจัยและอยูในระดับปานกลาง สวนขอมูลการอบรมของผูวิจัยกลับพบวาสวน
ใหญ ไ ม เ คยได รับ การอบรมจึ ง อาจส ง ผลใหการทํ า วิ จัย อาจจะไม ต อเนื่ อ งและขาดการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า น
สมรรถนะด า นวิ จั ย ของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อพิ จ ารณาระดั บ ทั ศ นคติ พบว า อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
สอดคลองกับการศึกษาของทิพยวดี บําเพ็ญบุญ และคณะ, 2542 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทําวิจัยของบุคลากร
ในโรงพยาบาลเบตง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติดานบวกในเรื่องการทําวิจัย อาจสรุปไดวาพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ด มีความสนใจและใหความสําคัญกับ
สมรรถนะด า นวิ จั ย เนื่ อ งจากการทํ า วิ จั ย เป น การพั ฒ นาความรู ด า นวิ ช าการ และทํ า ให โ อกาสได เ พิ่ ม พู น
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ดังที่สอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ ในการตอบทัศนคติรายขอ พบวา งานวิจัย
ทางการพยาบาลทําใหพยาบาลมีการพัฒนางานทางการพยาบาลใหดีขึ้นและงานในหนาที่ทําใหมีโอกาสได
เพิ่มพูนประสบการณมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและรองลงมา ตามลําดับ สวนดานแรงจูงใจ พบวาอยูในระดับปานกลาง
ดังเชนการศึกษาของดาราวดี เมธนาวิน, 2552 ไดศึกษาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการ
สรางงานวิจัยจากงานประจําโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาการสงเสริมแรงจูงใจในการทําวิจัยเห็นวา
ผูบริหารองคกรและผูบริหารการพยาบาลมีบทบาทสําคัญในการสรางบรรยากาศที่ดีและจูงใจใหพยาบาลทําวิจัย
และควรมีกลุมงานที่รับผิดชอบสรางนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยใหชัดเจน
พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงในการทําวิจัย
จากการศึกษาปจจัยดานสถานการณ พบวา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการไดรับการอบรมดานวิจัยอยูในระดับมาก ดานภาระงานและเวลางานอยูในระดับปานกลาง และดานการ
สนับสนุนการวิจัย ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานบริหารจัดการ อยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับขอมูลเนื้อหาจากคําถามปลายเปด พบว า อุปสรรคดานสมรรถนะด านวิจั ยของ
พยาบาลวิชาชีพยังขาดการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณในการทําวิจัย อีกทั้งอินเตอรเน็ตไมเร็วในการ
สืบคนขอมูล ทําใหไมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลได
จากการศึกษาสมรรถนะดานการวิจัย พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานการทําวิจัย พบวา อยูในระดับปานกลาง และดานการนําผลการวิจัยไปใช พบวา อยูในระดับปาน
กลาง พบวาสอดคลองกับเพชรดา หวยเรไร, 2548 ไดศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะของพยาบาล
หองผาตัดโรงพยาบาลศูนยกระทรวงสาธารณสุข และมุกดา นาผล, 2553 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะ
ดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา
สมรรถนะดานการวิจัยของสมรรถนะดานวิชาการและงานวิจัย อยูในระดั บปานกลางเชนเดียวกัน อาจสรุปไดวา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานในดานการใหบริการมากกวาทําใหขาดทักษะในการวิจัย พรอมทั้งในปจจุบันปริมาณ
งานที่มากตองปฏิบัติงานอยางเต็มที่ในเวรเชาและนอกเวลาทําใหมีขอจํากัดในเรื่องการทําวิจัย
ปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะดานวิจยั ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปจจัยสถานการณ ดานการบริหารจัดการ (p-value<0.001) ปจจัยสถานการณ ดาน
งบประมาณ (p-value 0.013) ปจจัยสถานการณ ดานวัสดุอุปกรณ (p-value 0.041) ระดับการศึกษา (pvalue 0.004) ดังนั้น จึงกลาวไดวาตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีความสามารถพยากรณสมรรถนะดานการวิจัยของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดรอยเอ็ดได รอยละ 37.20 สอดคลอง
พัชรา เปรมปราณี, 2551 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยของพยาบาลวิชาชีพใน
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โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุขเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษามีคา Odd
ratio =4.64 (95% CI 1.93-11.15) สอดคลองกับมุกดา นาผล, 2553 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะดาน
การวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใชแนวคิด
ของ McCormick &Ilgen (1985) กําหนดแนวคิดที่สงผลตองานดานการวิจัย 2 ปจจัยคือปจจัยสวนบุคคลและ
ปจจัยดานสถานการณ พบวา ตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดแก ระดับการศึกษา (Beta = 0.441) การสนับสนุนจากผูบริหาร (Beta = 0.111) และการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร (Beta = 0.0098) ซึ่งรวมกันพยากรณสมรรถนะดานการวิจัยตามการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได รอยละ 42 และสอดคลองกับวิริยา วิ
รานันท, 2555 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต
ตรวจราชการสาธารณสุขที่ 17 พบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณสมรรถนะดานการวิจัย ไดแก ปจจัยทางการ
บริหาร การวิจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหารดานวิชาการ ระดับการศึกษา ปจจัยทางการบริหารการวิจัย ดาน
โครงสรางและนโยบายเกี่ยวกับการโดยสามารถพยากรณสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพได รอยละ
31.00 และสอดคลองกับการศึกษาของเพชรนอย สิงหชางชัย และสาลีเฉลิมวรรณพงศ, 2539 ไดศึกษาปจจัย
บางประการที่มีอิทธิพลตอการทําวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยภาคใต พบวา ปจจัยบางประการที่มี
อิทธิพลตอการทําวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนยภาคใต ไดแ ก ปจจัยดานการมีแหลงงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยทางการพยาบาล การมีนโยบายสงเสริมการทําวิจัยทางการพยาบาลของหนวยงาน มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังเชนปญหาอุปสรรคจากการตอบคําถามปลายเปดในการศึกษาครั้งนี้ พบวา
พยาบาลวิชาชีพยังขาดความรูและประสบการณในกระบวนการทําวิจัย เนื่องจากผูบริหารไมสนับสนุนใหทํางาน
วิชาการ ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณในการทําวิจัย รวมทั้งอินเตอรเน็ตไมเร็วในการสืบคนขอมูล ทํา ใหไม
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลได ทั้งนี้ไมมีนโยบายใหพยาบาลทํางานวิจัย เนนเฉพาะงานบริการและไมสงเสริมให
เขารวมอบรมหรือกิจกรรมงานวิชาการจึงทําใหพยาบาลขาดทักษะการทําวิจัยนําไปสูการไมมีการทํางานวิจัยและ
ไมมีชองทางในการเผยแพรสูสาธารณะ

ขอเสนอแนะ
การส งเสริมสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ผูบริหารทุกระดับควรเห็นความสําคัญโดยกําหนดเปนนโยบายและตัวชี้วัด ขององคกรและบุคคล โดยให
พยาบาลวิชาชีพโดยเฉพาะพยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตํา บลทํา
วิจัยที่เกี่ยวของกับการพยาบาลทุกป และสามารถนําผลงานวิจัยมาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้น
หรือนํามาพิจารณาเพิ่มเงินเดือน พรอมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณใหทั่วถึงพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เครื่องพิมพ หมึกพิมพ เปนตน เพื่อเปนการ
สนับสนุนและ เสริมแรงจูงใจใหพยาบาลวิชาชีพทําผลงานวิจัยไดสะดวกยิ่งขึ้น หรือสนับสนุนใหพยาบาลวิชาชีพ
ศึกษาตอในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี เพื่อเพิ่มองคความรู ประสบการณและ ทักษะในการทําวิจัยใหดียิ่งขึ้น
สําหรับการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพในหนวยงานอื่น
เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยใหเขมแข็งทุกระดับสูสากล
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากทานประธาน
คณะกรรมการการสอบ รองศาสตราจารย ดร. วันเพ็ญ แกวปาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาดา คําสุชาติ
อาจารยที่ปรึกษาหลัก และ ดร.เสฐียรพงษ ศิวินา อาจารยที่ปรึกษารวม ที่กรุณาใหคําแนะนํา และตรวจแกไข
ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูง
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตทุกทานที่ใหความชวยเหลือ
อยางดี
ขอขอบพระคุณ ดร.ศิราณี ศรีหาภาค ตําแหนง หัวหนางาน งานบริการวิชาการและศูนยความเปน
เลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ดร.จุลพันธ สาธารณสุขอําเภอเกษตรวิสัย และพว.พรรณี ศิริอมร
พรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานอุมเมา อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตองและความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาของแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ พยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด
ทุกทาน ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์
ประสาทวิทยาการ วางรากฐานแกผูวิจัย และขอขอบคุณทานอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ที่ไดกรุณาใหความ
สะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอื่น ๆ ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้

เอกสารอางอิง
ชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดรอยเอ็ด, 2559“รายงานผลการประชุมประจํา
เดือน ตุลาคม 2559”สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด.
บุญธรรม ปรีดาบริสุทธ, 2551“คูมือการวิจัย การเขียนวิจัย การวิจัยและวิทยานิพนธ”(พิมพครั่งที่ 9) จามจุรีโปรดักท
ประคอง กรรณสูต.2542 “สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร”(พิมพครั้งที่ 3) กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ
จุลาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มุกดา นาผล (2553) “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสมรรถนะดานการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ” วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน
วิลาวรรณ อุปรโคตร (2545) “การศึกษาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานที่สถานีอนามัยในเขตจังหวัด
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวในจังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยางเปนผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Care givers) ที่ผานการฝกอบรมอบรมตามหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวในปงบประมาณเดือนตุลาคม
2559 - มีนาคม 2560 สุมตัวอยางโดยวิธี การสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling)ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 212 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา ผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวมีการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง
( X =2.28) ปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว ดานปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา
อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ แตเพศ อาชีพ
และประสบการณมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว (p-value <.001) ดานการ
สนับสนุนจากองคการ พบวา การสนับสนุนจากองคการภาพรวมมีความสัมพันธทิศทางบวกในระดับต่ํามากกับ
การปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน (r=.155, p-value =0.023) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการผูดูแล
ผูสูงอายุ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการผูดูแลผูสูงอายุ ภาพรวมมีความสัมพันธทิศทางบวกในระดับต่ํา
มากกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน (r=.210, p-value <.001) สวนประสบการณการดูแล
ผูสูงอายุ จํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการผูดูแลผูสูงอายุ ดานปจจัยค้ําจุน ที่สามารถ
รวมกันทํานายการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวได (p-value <.001) ไดรอยละ 13.62
คําสําคัญ : การปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ, ผูดูแลผูสูงอายุ, การดูแลระยะยาว
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Abstract
This research is a cross-sectional survey. To study the factors affecting
performance of long-term caregivers in Roi-Et province. The samples were a long-term
caregiver, that training passed according to long-term caregivers curriculum in October
2016 - March 2017. 212 of samples were selected sampling by stratified random
sampling and collect data using questionnaire. Data were analyzed using frequency,
percentage, mean, standard deviation, Chi-square test Pearson's Product Moment
Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results showed
that; Elderly caregivers had performance at moderate level. ( X =2.28). Supportive factors
of long-term caregivers personality factor age and marital status were no correlation with
performance of elderly caregivers. But genders, occupation and experience were a
relationship with performance of long-term caregivers. (p <.001). Support from
organization found that support from the overall organization were a positive and low
level relationship with caregivers of elderly in community. (r=.155, p-value =0.023),
Motivation in care of elderly were a positive and low level relationship with caregivers
of the elderly. (r=.210, p-value <.001). 13.62 % were performance of long-term
caregivers predicted by elderly care Experience, a number of elderlys responsible,
motivation in care giving, elderly caregivers, and support factors (p-value <.001).
Keywords : caregiver performance, elderly caregiver, long-term care

บทนํา
การเขาสูสังคมสูงวัย สงผลใหเกิดการเปลี่ยนผานดานภาวะสุขภาพ แบบแผนการเกิดโรคไดเปลี่ยนมา
เปนการเสื่อมสภาพของรางกายตามวัยและโรคไมติดตอ หรือโรคเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งมักนํามาซึ่งภาวะทุพลภาพ ไม
สามารถรักษาใหหายขาดได ภาพที่ผูสูงอายุที่นอนติดบานติดเตี ยงหรือติดบานและขาดผูดูแล ชวยเหลือตนเอง
ไมไดหรือทําไดจํากัด หรือภาพผูสูงอายุที่มีปญหาสมองเสื่อมถูกทอดทิ้ง ภาพผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดและ
ตองอยูบานคนเดียวในชวงกลางวันเพราะลูกหลานตองออกไปทํางานในชวงกลางวัน แมในครอบครัวที่มีผูดูแลก็
มี ป ญ หาภาระของผู ดู แ ลไม น อยรวมถึง มี ผ ลกระทบต อการเสี ย โอกาสในด า นต า งๆ ทางสั ง คม (สํ า นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ; 2559 : 112-129) จึงมีความตองการตอการบริการดูแลแบบตอเนื่องตลอดชีวิต
ดังนั้น จึงเกิดความตองการตอการบริการดูแลระยะยาว (Long term care) เพิ่มขึ้นเปนลําดับตามแนวโนมการ
เปนประชากรสูงวัยและการเปลี่ยนผานทางสุขภาพ ดังนั้น การเตรียมการเพื่อการรองรับสภาพปญหาของ
ผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุจึงเปนเรื่องที่สําคัญ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาดั งกล าว จึง ได ดําเนิน การพัฒ นาหลักสูต รการฝ กอบรมผูดู แลผู สูง อายุ ในชุมชน หลั กสูต ร 70 ชั่ว โมง
สําหรับ ผูมีป ระสบการณในการดูแลผู สูงอายุ ไมน อยกวา 1 ป ขึ้น เพื่อตอบสนองดัชนี ชี้วั ดตามแผนผู สูง อายุ
แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) (สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย. 2558: 66-80) การจัดการดูแลระยะ
ยาวในพื้นที่จําเปนตองมีบุคลากรที่ทําหนาที่ในการจัดการเพื่อใหผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพหรือผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม ไดแก ผูจัดการการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
(Long term care manager) ขณะเดียวกันก็ตองมีผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) มีหนาที่ ใหการดูแล ชวยเหลือ
ประคับประครอง สนับสนุน และเปนผูประสานงานเชื่อมโยงระหวางญาติและบุตรหลานของผูสูงอายุ โดยเปนผู
ที่ผานการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่บาน ซึ่งสวนมากผูดูแลผูสูงอายุมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในชุมชน ยังไมมีประสบการณในการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อีกทั้งยังขาดความรูความเขาใจในวิธีการดูแล การดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในภาวะที่
ชวยเหลือตนเองไมไดเบื้องตน และการมีทัศนคติที่ดีตอการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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เชนเดียวกับจังหวัดรอยเอ็ดที่มีการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุ โดยเริ่มจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุ และถายทอดแผนไปสูระดับอําเภอ ตําบล พรอมทั้งกําหนดการดําเนินงานระบบการดูแล
ระยะยาวในระดับตําบล เปนเปาหมายหลักในการประเมินงานระดับอําเภอ โดยมีผูจัดการการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุข (Long term care manager) และผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) ของจังหวัดรอยเอ็ด มีจํานวน 56
คน และ 513 คน ตามลําดับ รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดของจังหวัดรอยเอ็ด ป 2560 พบวา จังหวัด
รอยเอ็ดมีประชากรทั้งหมด 1,308,046 คน เปนผูสูงอายุ 192,082 คน คิดเปนรอยละ 14.68 ของประชากร
ทั้งหมด สวนการดําเนินงานการดูแลระยะยาวระดับตําบล มีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 1,878 คน โดย
แบงเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ 1 จํานวน 1,162 คน กลุมที่ 2 จํานวน 378 คน กลุมที่ 3 จํานวน 262 คน และกลุม
ที่ 4 จํานวน 76 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด. 2560: 96-100) ในภาพรวมจังหวัดรอยเอ็ดพบวา
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุม 1 จะมีมากที่สุดใน 4 กลุม เปนกลุมผูสูงอายุที่เคลื่อนไหวไดบาง แตมีปญหาการ
รับประทาน การขับถาย ไมมีภาวะสับสนทางสมอง ซึ่งตองไดรับการดูแลชวยเหลือในชีวิตประจําวัน การฟนฟู
สมรรถภาพ เชน อาหารการกิน การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล การขับถาย งานบาน รวมไปถึงสภาพแวดลอม
ความเปนอยู ซึ่งภาคีเครือขายในพื้นที่มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขและผูดูแลผูสูงอายุ เขารับการอบรม Care Manager และCare Giver หลักสูตร 70
ชั่วโมงของกรมอนามัย ครบทั้ง 20 แหงแลว
จากสภาพปญหาและขอมูลดังกลาวขางตน หลังจากที่ผูดูแลผูสูงอายุเขารับการฝกอบรมการผูดูแล
ผูสูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย ไดปฏิบัติงานแลวในพื้นที่ระดับตําบลมาแลว 1 ป จากรายงาน
สรุปผลการประเมินการทํางานของผูดูแลผูสูงอายุ ตําบลหนองผือ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด พบวา
ขอมูลการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แยกตามรายกลุม กลุมติดบานและติดเตียง กอนการดําเนินงานระบบการ
ดูแลระยะยาว (Long term care) มีจํานวน 32 คน หลังการดําเนินงานระบบการดูแลระยะยาว (Long term
care) เสียชีวิต 8 คน อาการคงเดิม 16 คน และอาการดีขึ้น 8 คน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดรอยเอ็ด. 2560) ผลลัพธจากการดําเนินงาน คือ เกิดการดูแลระยะยาวที่มีคุณภาพ มีทีมสหวิชาชีพทําให
ดูแลไดครอบคลุมทุกดาน ผูดูแลผูสูงอายุ (Care Giver) มีจิตอาสาและมีความตื่นตัวสูงจากการทํางานรวมกันใน
เรื่องการดูแลสุขภาพผูสู งอายุ ดั งนั้น ผูวิ จัย จึงไดศึกษาว ามีป จจั ยใดบางที่ มีผ ลตอการปฏิ บัติง านของผู ดูแ ล
ผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด รวมถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน โดย
ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดของเชอรเมอรฮอรนและคณะ (Schermerhorn et al.;2003: 104-112.) ในการ
กําหนดปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล การสนับสนุนจากองคการ และแรงจูงในการปฏิบัติงาน เพื่อนําผลการวิจัยที่ได
จากการศึกษานํามาเปนขอมูลในการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุใหเปนผูมีความรูความเขาใจ มีทั ศนคติที่ดีตอ
ผูสูงอายุ และสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีตอไป และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ

วิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง กลุมตัวอยางคือ ผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน
จังหวัดรอยเอ็ด (Care givers) โดยเปนผูผานการอบรมในตําบล/องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการ
ประเมิน long term care ปงบประมาณเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 จํานวน 513 คน ทําการสุม
ตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ ไดจํา นวนกลุมตัวอยาง 212 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวาง
วันที่ 1กันยายน ถึง 30 กันยายน 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม โดยผูวิจัยได
สรางขึ้นและดัดแปลงจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลในสวนดังกลาวนี้มาสรา ง
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



เปนแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงแบบสอบถามเปน 5 สวน ไดแก ปจจัยคุณลักษณะ
สวนบุคคล จํานวน 8 ขอ การสนับสนุนจากองคการ 12 ขอ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของดูแลผูสูงอายุ 26 ขอ
การปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 26 ขอ และ ปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน แลวนําไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เปน
ผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา แลวหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่
ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวหาความเที่ยง
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) พบวาไดคา
ดัชนีความสอดคลอง 0.9562 ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคตั้งแต 0.7979- 0.9498 จากกนั้นทํา การ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร วิเคราะห
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตามรหัส
โครงการเลขที่ HE-WTU542665

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูดูแลผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ91.0 มีอายุเฉลี่ย
45.3 ป โดยรอยละ45.8 มีอายุระหวาง 40-49 ป สถานภาพสมรสและอยูดวยกัน รอยละ 86.3 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ45.3 อาชีพในปจจุบันของผูดูแลผูสูงอายุทําเกษตรกรรม รอยละ 76.4
รายไดจากการประกอบอาชีพ ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน รอยละ66.0 ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุเฉลี่ย
4.7 ป โดยรอยละ 75.5 อยูระหวาง 1-5 ป ในสวนของการไดรับคาตอบแทนในการดูแลผูสูงอายุ อยูในรอยละ
ใกลเคียงกัน ไมไดรับคาตอบแทน รอยละ50.9 ไดรับคาตอบแทนรอยละ 49.1 และจํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบ
ในการดูแลในพื้นที่ เฉลี่ย 3.32 โดยรอยละ 69.4 จํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบอยูระหวาง 1-3 คน การสนับสนุน
จากองคการ พบวา ภาพรวมอยูในระดับสูง ( X =3.78) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
จังหวัดรอยเอ็ดภาพรวมอยูในระดับสูง ( X =4.01) ดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ระดับการสนับสนุนจากองคการในการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด
จําแนกรายดาน (n=212)
การสนับสนุนจากองคการ
SD
ระดับ
X
ดานบุคลากร
4.03
0.74
สูง
ดานงบประมาณ
3.63
0.89
ปานกลาง
ดานวัสดุอุปกรณ
3.43
0.96
ปานกลาง
ดานการจัดการ
4.01
0.81
สูง
การสนับสนุนจากองคการภาพรวม
3.78
0.73
สูง
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ตารางที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด จําแนกรายดาน
(n=212)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุ
SD
ระดับ
X
1) ปจจัยจูงใจ
4.06
0.71
สูง
1.1 ลักษณะงาน
4.19
0.66
สูง
1.2 ความรับผิดชอบ
4.12
0.68
สูง
1.3 ความสําเร็จในการทํางาน
4.08
0.72
สูง
1.4 การไดรับการยอมรับนับถือ
4.12
1.91
สูง
1.5 ความกาวหนาในงาน
3.79
0.83
สูง
2) ปจจัยค้ําจุน
3.98
0.61
สูง
2.1 คาตอบแทน
3.99
1.72
สูง
2.2 ความสัมพันธระหวางบุคคล
4.24
0.67
สูง
2.3 การปกครองบังคับบัญชา
4.12
0.72
สูง
2.4 นโยบายและการบริหาร
4.02
0.69
สูง
2.5 สภาพการปฏิบัติงาน
3.89
0.76
สูง
2.6 สถานภาพของการทํางาน
3.93
0.80
สูง
2.7 ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
3.81
0.76
สูง
2.8 ชีวิตความเปนอยูสวนตัว
3.85
0.79
สูง
แรงจูงใจภาพรวม
4.01
0.62
สูง
2. การปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน พบวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติงานของดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X =2.28) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชนจําแนก
รายดาน (n=212)
การปฏิบัติงานของผูดูแลสูงอายุ
SD
ระดับ
X
1) การดูแลกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
2.35
0.56
ปานกลาง
2) การดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน
2.16
0.48
ปานกลาง
3) การดูแลโภชนาการ
2.18
1.00
ปานกลาง
4) การดูแลสุขภาพจิต
2.21
0.94
ปานกลาง
5) การดูแลผูมีอุปกรณทางการแพทยและการใหยา
2.36
0.71
ปานกลาง
การปฏิบัติงานของดูแลผูสูงอายุภาพรวม
2.28
0.39
ปานกลาง
3. ปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ กับการปฏิบัติงาน
ของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน โดยใชสถิติทดสอบไคสแควร พบวาความสัมพันธระหวางเพศ และ อาชีพ กับการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
สวนความสัมพันธระหวาง สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา กับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน
พบวาสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ การสนับสนุนจากองคการ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุ กับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสงู อายุในชุมชนโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียร
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และทดสอบระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 พบวาปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน
ประสบการณในการดูแลผู สูง อายุ มี ความสัม พัน ธทิ ศทางบวกในระดั บ ต่ํา มากกับการปฏิ บัติ งานของผูดู แล
ผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.016, p-value =0.0016) การสนับสนุนจากองคการ พบวาการ
สนับสนุนจากองคการภาพรวม มีความสัมพันธทิศทางบวกในระดับต่ํามากกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.155, p-value =0.0238) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการผูดูแลผูสูงอายุ
พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการผูดูแลผูสูงอายุ ภาพรวมมีความสัมพันธทิศทางบวกในระดับต่ํามากกับการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.210, p-value <.001) (ดังตารางที่4)
ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอายุ ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ การสนับสนุนจาก
องคก าร แรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านการดู แลผูสู งอายุ กั บการปฏิ บัติ งานภาพรวมของผูดู แล
ผูสูงอายุในชุมชน (n=212)
ปจจัย
r
p-value ระดับความสัมพันธ
อายุ
0.108
0.1160
ต่ํามาก
ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ
0.216
0.0016*
ต่ํามาก
ปจจัยสนับสนุนจากองคการภาพรวม
0.155
0.0238*
ต่ํามาก
ปจจัยดานบุคลากร
0.241
0.0004*
ต่ํามาก
ปจจัยดานงบประมาณ
0.132
0.0554
ต่ํามาก
ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ
0.026
0.7045
ต่ํามาก
ปจจัยดานการจัดการ
0.162
0.0181*
ต่ํามาก
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการผูดูแลผูสูงอายุภาพรวม
0.210
0.0021*
ต่ํามาก
ปจจัยจูงใจโดยรวม
0.253
0.0002*
ต่ํามาก
ดานลักษณะงาน
0.183
0.0077*
ต่ํามาก
ดานความรับผิดชอบ
0.200
0.0035*
ต่ํามาก
ดานความสําเร็จในการทํางาน
0.216
0.0016*
ต่ํามาก
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
0.155
0.0241*
ต่ํามาก
ดานความความกาวหนาในงาน
0.226
0.0009*
ต่ํามาก
ปจจัยค้ําจุน โดยรวม
0.164
0.0170*
ต่ํามาก
ดานคาตอบแทน
0.200
0.0035*
ต่ํามาก
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
0.147
0.0328*
ต่ํามาก
ดานการปกครองบังคับบัญชา
0.226
0.0009*
ต่ํามาก
ดานนโยบายและการบริหาร
0.009
0.9011
ต่ํามาก
ดานสภาพการปฏิบัติงาน
0.133
0.0540
ต่ํามาก
ดานสถานภาพของการทํางาน
0.156
0.0228*
ต่ํามาก
ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
0.043
0.5335
ต่ํามาก
ดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว
-0.082
0.2361
ต่ํามาก
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (α) ที่ระดับ 0.05
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4. วิเคราะหปจจัยที่ สามารถทํานายการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด การ
วิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อคัดเลือกตัวแปรสําคัญในการทํานายการปฏิบัติง านของผูดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน พบวามีตัวแปร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุ ดานปจจัยค้ําจุน ประสบการณการ
ดูแลผูสูงอายุ และจํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบ ที่สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <.001) และสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ดไดรอยละ 13.62 (ดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการพยากรณการปฏิบัติงานของผูดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด
ตัวแปรอิสระ
b
Beta
t-value
p-value
ปจจัยค้ําจุน
0.427
0.264
4.09
<0.001
ประสบการณการดูแลผูสูงอายุ
0.268
0.175
2.59
0.010
จํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบ
0.472
0.157
2.32
0.021
คาคงที่
25.169
5.72
<0.001
2
R = 0.1362 p value <0.001
5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด จาก
การรวบรวมขอมูลปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม พบว า กลุมตัว อยา งไดเสนอปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะมากที่สุ ด
เกี่ยวกับการดูแลกิจวัตรประจําวันพื้นฐานในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน การดูแลสุขภาพจิต การดูแลผูมีอุปกรณ
ทางการแพทยและการใหยา การดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน และการดูแลโภชนาการ ตามลําดับ ซึ่งปญหา
อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะเหล า นี้ มี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ง านของผู ดู แ ลผู สู ง อายุ ร ะยะยาวจั ง หวั ดร อ ยเอ็ ด
(ดังรายละเอียดตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว
จังหวัดรอยเอ็ด
ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ
รายการ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
1. การดูแลกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
28
13.20
27
12.73
2. การดูแลเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน
15
7.07
14
6.60
3. การดูแลโภชนาการ
11
5.18
9
4.24
4. การดูแลสุขภาพจิต
23
10.84
20
9.43
5. การดูแลผูมีอุปกรณการแพทยและการใหยา
18
8.49
15
7.07
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อภิปรายผล
จากสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล การสนับสนุนจากองคการ และ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว จังหวัด
รอยเอ็ด 2) ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล การสนับสนุนจากองคการ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูดูแลผู สูงอายุ
สามารถทํานายการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ด
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด มีรายละเอียดดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด
1) ดานคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลดาน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
รายได เป น ตั ว แปรที่ ไ ม มี ผ ลกั บ การปฏิ บั ติ ง านของผู ดู แ ลผู สู ง อายุ ร ะยะยาวจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ส ว นเพศ อาชี พ
ประสบการณ การดูแลผูสูงอายุ และจํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบ เปนตัวแปรที่มีผลกับการปฏิบัติงานของผูดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) เพศ ปจจัย คุณลักษณะสวนบุ คคลดานเพศที่แตกตางกัน สงผลต อการปฏิ บัติงานของผูดูแ ล
ผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ดที่แตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
91.0 มีอายุเฉลี่ย 45.3 ป ซึ่งเพศหญิง เปนเพศที่มีความละเอียดออน ดูแลเอาใจใสผูสูงอายุไดมากกวาเพศชาย และมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ0.05 กับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน สอดคลองกับ
งานวิจัยของวิรัตน ศรีรักษ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครประจําหมูบานในอําเภอกุฉินารายณ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อธิบายการผันแปรในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ไดรอยละ 47.52 และ
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุดปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ไดศึกษาการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อําเภอปายจังหวัดแมฮองสอน พบวาเพศ ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ในงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (p>0.05)
(2) อาชี พ ป จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลด า นอาชี พ เป น ตั ว แปรที่ มี ค วามความสั ม พั น ธ กั บ การ
ปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด อาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ดที่แตกต างกัน ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวาผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ด สวนใหญที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะมีเวลาในการดูแลผูสูงอายุไดมากกวาอาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
ของตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของณัฐณิชา หนูทอง (2559) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดําเนินงานฝากครรภคุณภาพแนวใหม อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
พบวา อาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกที่ p-value<0.05 อธิบายไดวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไมวาจะ
อาชีพไหนตางก็เปนบุคคลที่มีจิตอาสา อุทิ ศตนเพื่อชวยเหลือชุมชนตามคุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน แตกตางจากที่จันทรา พรหมนอย (2548) ไดศึกษาปจจัยทํานายการมีสวนรวมของผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ
ในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร พบวา ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ดานระดับ อาชีพเปน
ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุในโรงพยาบาล
(3) ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ เปนตัวแปรที่มีความความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ
ผูดู แ ลผู สู ง อายุ ร ะยะยาวจั ง หวัด รอยเอ็ด ที่ เป น เชน นี้ อธิ บ ายได ว า ผู ดู แ ลผู สู ง อายุ ร ะยะยาว จั ง หวั ด รอยเอ็ด มี
ประสบการณการดูแลผูสูงอายุเฉลี่ย 4.7 ป โดยรอยละ 75.5 อยูระหวาง 1-5 ป ซึ่งประสบการณในการดูแลผูสูงอายุที่
เพิ่มขึ้น เปนการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสู งอายุใหเปนผู มีความรูความเขาใจ มี ทักษะที่ ดีในปฏิบั ติงานของผูดูแ ล
ผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ดและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการดูแลผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยผูดูแลผูสูงอายุตองเปนผูผานการอบรมและมี
ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุอยางนอย 1 ป ผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ประสบการณ
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ในการดูแลผูสูงอายุ มีความสัมพันธทิศทางบวกกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (r=.016, p-value =0.0016) ซึ่งสอดคลองกับ Hanyok and others (2001) ไดศึกษาประสบการณของผูดูแลที่
ใหการดูแลผูสูงอายุที่ปวยอยูที่บานในเมืองบัลติมอร รัฐแมริแลนด สหรัฐอเมริกา พบวาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ผูดูแลหลังจากที่ใหการดูแลผูสูงอายุพบวา ผูดูแลมีความเขาใจเกี่ยวกับวาระสุดทายของชีวิตสามารถเตรียมใจรับความ
ตายไดดีขึ้น ผูดูแลมีมุมมองเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่ดีขึ้น และมีการเปลี่ยนแผนการใชชีวิตเปนการใชชีวิตใหผานไป
แตละวันใหดีที่สุด แตกตางจาก จันทรา พรหมนอย (2548) ไดศึกษาปจจัยทํานายการมีสวนรวมของผูดูแลในการดูแล
ผูสูงอายุในโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร พบวา ปจจัยดานคุ ณลักษณะสวนบุคคล ดาน
ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุเปนตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุในโรงพยาบาล
(4) จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับผิดชอบ เปนตัวแปรที่มีความความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของผูดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ดผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ด มีจํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบในการดูแลใน
พื้นที่ เฉลี่ย 3.32 โดยรอยละ 69.4 จํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบอยูระหวาง1-3 คน ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสม ที่เปน
เชนนี้อธิบายไดวา จํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบ เมื่อมี จํานวนผูสูงอายุที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแล
หมูบานที่รับผิดชอบ ผูดูแลผูสูงอายุ 1 คน ควรดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 5-10 ราย เปนสัดสวนจํานวนที่เหมาะสม
ตามสรุปรายละเอียดผูดูแลผูสูงอายุ (Care Giver) การดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ (เอกสารแนบทายประกาศคณะหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. 2559.) คละระดับของการมีภาวะพึ่งพิง เมื่อมี
จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับผิดชอบดูแลในพื้นที่มาก อีกทั้งไดใหการชวยเหลือในการดูแลกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง การดูแลผูที่ใชใชอุปกรณเครื่องชวย (สายสวนตางๆ การใหอาหารทางสาย การใชเครื่องชวยหายใจ
เครื่องดูดเสมหะ) การดูแลแผลกดทับ การทํากายภาพบําบัดเบื้องตน การดูแลระยะสุดทาย เปนตน ทําใหผูดูแล
ผูสูงอายุมีความรูและมีทักษะที่ดีในทุกๆดาน ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเปนตัวแปรที่รวมกันทํานายการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value <.001) จากผลการวิเคราะหพบวา
ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ดานจํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบ มีผลตอการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว
จังหวัดรอยเอ็ด ดังนั้น การจะพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุใหเปนผูมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการดูแลผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการพัฒนา ปรับปรุง ดานเหลานี้ให
มากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับ Aumann and others (2010) ไดศึกษาการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวของชาวอเมริกัน
พบวาผลการศึกษาเรื่องความถี่ และจํานวนของผูสูงอายุในการดูแลพบวา ผูดูแลสวนใหญจะใหการดูแลชวยเหลือ
ผูสูงอายุทางตรงและทางออมสัปดาหละหนึ่งครั้ง สวนมากผูดูแล 1 ทานจะดูแลผูสูงอายุ 3-4 ทาน
2) ดานการสนับสนุนจากองคการ พบวา การสนับสนุนจากองคการภาพรวม มีความสัมพันธทิศทางบวกใน
ระดับต่ํามากกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.155, p-value =0.0238)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานบุคลากร และดานการจัดการ มีความสัมพันธทิศทางบวกกับการปฏิบัติงานของผูดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.241, p-value <.001, r=.162 p-value <.001ตามลําดับ) เชนกันที่
เปนเชนนี้อธิบายไดตามแนวคิดทองหลอ เดชไทย (2545) ไดกลาววา ความสําเร็จของการดําเนินงานมีปจจัยพื้นฐานที่
ใช ใ นการบริ หารที่ สํ า คั ญ 4 ประการ คือ คน (Man) เงิ น (Money) วั ส ดุ สิ่ ง ของ (Material) และวิ ธี ก ารจั ด การ
(Method) ซึ่ งเป น องคก ารประกอบที่ สํา คัญ ต อการบริหารและการสนั บสนุ น จากผู บ ริหาร หรือผู นํา จากองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น ไมวาการบริหารนั้นจะเปนการบริหารราชการหรือบริหารธุรกิจก็ตาม สอดคลองกับการศึกษา
ของStoltz Uden and Willman (2004) ไดศึกษาความตองการการสนับสนุนในการดูแลผูสูงอายุของผูดูแลที่เปน
สมาชิกในครอบครัวในประเทศสวีเดน โดยใชวิธีทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ พบวาผูดูแลตองการไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุเปนกลุมรวมกับ เพื่อนๆ เชน ตองการเรียนรูเกี่ยวกับยาและโรคของผูสูงอายุ ตองการ
ใหมีพยาบาลไปเยี่ยมบาน ตองการการดูแลแบบทดแทน (Respite care) รวมทั้งตองการสรางเครือขายเปนกลุมเพื่อน
ชวยเพื่อน
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3) ดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุ พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานการผูดูแลผูสูงอายุ
ภาพรวมมีความสัมพันธทิศทางบวกกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.210,
p-value <.001) ทั้งนี้อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุมีแรงจูงใจที่แปรผันตามกับการปฏิบัติงานภาพรวมก็ยังอยูในระดับ
ปานกลาง แสดงถึง ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความรักในหนาที่ เสียสละทุมเท
ทั้งแรงกายและแรงใจใหกับการดูแลผูสูงอายุในชุมชน แตทั้งนี้หนวยงานและภาคีที่เกี่ยวของกับการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ควรใหความสําคัญ และมีการสรางแรงจูงใจที่มากกวานี้ เพื่อพัฒนา
ศัก ยภาพผูดู แลผู สู งอายุใหเป น ผูมี ค วามรูความเขา ใจ มี ทั ศนคติที่ ดี ตอผู สูง อายุ มีแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง าน ซึ่ ง
สอดคลองกับวิรัตน ศรีรักษ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครประจําหมูบานในอําเภอกุฉินารายณ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก สวนการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐานอยูในระดับสูง
ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลดาน ประสบการณการดูแลผูสูงอายุ และจํานวนผูสูงอายุที่รับผิดชอบ และ
แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของผูดูแลผูสูงอายุ ดานปจจัยค้ําจุน ที่สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของผูดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <.001) ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานขอที่
2 คือ ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู ดูแลผูสูงอายุ สามารถรวมกันทํานายการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ด คิดเปนรอยละ 13.62 พบวา ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล
ดานประสบการณการดูแลผูสูงอายุ ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น เปนการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ
ใหเปนผูมีความรูความเขาใจ มีทักษะที่ดีในปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดรอยเอ็ด จํานวนผูสูงอายุที่
รับผิดชอบเมื่อมีจํานวนผูสูงอายุที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลหมูบานที่รับผิดชอบ คือ ผูดูแลผูสูงอายุ 1
คน ควรดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 5-10 ราย เปนสัดสวนจํานวนที่เหมาะสม ตามสรุปรายละเอียดผูดูแลผูสูงอายุ
(Care Giver) การดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (เอกสารแนบทายประกาศ
คณะหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. 2559.) คละระดับของการมีภาวะพึ่งพิง เมื่อมีจํา นวนผูสูงอายุที่ไดรับผิดชอบดูแล
ในพื้นที่มาก อีกทั้งไดใหการชวยเหลือในการดูแลกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การดูแลผูที่ใชใช
อุปกรณเครื่องชวย (สายสวนตางๆ การใหอาหารทางสาย การใชเครื่องชวยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ ) การดูแลแผลกด
ทับ การทํากายภาพบําบัดเบื้องตน การดูแลระยะสุดทาย เปนตน ทําใหผูดูแลผูสูงอายุมีความรูและมีทักษะที่ดีในทุกๆ
ดาน ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุ ดานปจจัยค้ําจุน มีผลตอการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาวจังหวัดร อยเอ็ด ดังนั้น การจะพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุใหเปนผูมีความรู
ความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุ และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการดูแลผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
มีการพัฒนา ปรับปรุง ดานเหลานี้ใหมากขึ้นดวย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละอําเภอในจังหวัดรอยเอ็ด ควรเนนการสนับสนุนดานงบประมาณ และ
ดานวัสดุอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ดอยางมีประสิทธิภาพ
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละอําเภอในจังหวัดรอยเอ็ด ควรใหความสําคัญและมีการสรางแรงจูงใจที่
มากกวานี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุใหเปนผูมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุ
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ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปประยุกตใช
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละอําเภอในจังหวัดรอยเอ็ด ควรเนนการสนับสนุนดานงบประมาณ โดยให
ผูดูแลผูสูงอายุไดรับคาตอบแทนจากกองทุนการดูแลระยะยาว ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุในพื้นที่ ที่มีความ
เหมาะสม เพียงพอตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่การดูแลผูสูงอายุ ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยอัตราการชดเชย
คาบริการ คาตอบแทน (เหมาจาย/คน/ป) ดังนี้ ผูสูงอายุกลุมที่ 1 ไมเกิน 4,000 บาท/คน/ป ผูสูงอายุกลุมที่ 2 3,000
– 6,000 บาท/คน/ป ผูสูงอายุกลุมที่ 3 4,000 – 8,000 บาท/คน/ปผูสูงอายุกลุมที่ 4 5,000 -10,000 บาท/คน/ป
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละอําเภอในจังหวัดรอยเอ็ด ควรเนนการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ การ
ไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใชและวัสดุอุปกรณดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ อยางเหมาะสม รวมถึงการ
สํารวจความตองการ ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณเพื่อปองกันการสูญหาย ตามที่มีการจัดสรรอุปกรณการแพทยและ
อุปกรณเครื่องชวยที่จําเปนตามสภาพผูที่อยูในภาวะพึ่งพิงทั้ง 4 กลุม
3. องคกรปกครองส วนท องถิ่น แตล ะอํา เภอในจัง หวัด รอยเอ็ด ควรเพิ่ม มาตรการสรา งแรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานการดูแลผูสูงอายุใหมากขึ้นกวาเดิม ทั้งดานคาตอบแทน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานสถานภาพของการทํางาน โดยการใหโอกาสไดรับการพัฒนาความรูและฝกอบรมเฉพาะเพิ่มเติมเมื่อ
มีผูสูงอายุในแตละลักษณะและสะสมใหไดรับครบ 420 ชั่วโมง ซึ่งเมื่ออบรมหลักสูตรนี้แลวสามารถมาสอบขึ้นทะเบียน
ได หากสอบไดจะไดรับประกาศนียบัตรและไดรับการคุมครองดานแรงงาน (คาตอบแทน) โดยจะมีคาตอบแทนที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม เปนคาตอบแทนจากกองทุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะเหมาจาย/คน/ป ซึ่งอาจสงผลให
ผูดูแลผูสูงอายุมีความเสียสละ มีจิตอาสาและตื่นตัวในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในจังหวัดรอยเอ็ดและเปนการพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุใหเปนผูมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีตอผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องการปฏิบัติงานของผูดู แลผูสูงอายุระยะยาว
จังหวัดรอยเอ็ด เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุทั้ง 5ดาน เพราะในงานวิจัยในครั้งนี้การปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุทั้ง 5
ดานอยุในระดับปานกลาง ควรมีการศึกษาเพื่อตอยอดในครั้งตอไป และปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดรอยเอ็ด
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ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี
Factors Affecting Clinical risk management Behavior of Nursing Personnel in
Community Hospital, Ratchaburi province.

ผูวิจัย
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สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทาง
คลินิกและหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล เจตคติและทักษะการติดตอสื่อสารตอพฤติกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้เปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แหง จํานวน 304 คน สุมตัวอยาง
โดยใชวิธี Stratified Random sampling ไดกลุมตัวอยางจํานวน 170คน ระยะเวลาในการศึกษาระหวางเดือน
พฤษภาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ตรวจสอบสอดคลอง
IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคา IOC ตั้งแต 0.67 –1.00 วิเคราะหขอมูลโดยหา
ความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอยพหุวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจก
แจงความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหไคสแควรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและ
Stepwise Multiple Regression โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิ จั ย พบว า พฤติ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งทางคลิ นิ ก ของบุ ค ลากรทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรีโดยรวมอยูในระดับสูง ( X = 3.83, SD = .39) เจตคติ และทักษะการติดตอ
สื่อสาร มีอํานาจทํานายพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาล ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.001)
คําสําคัญ : การบริหารความเสี่ยง เจตคติ การติดตอสื่อสาร
Abstract
This research was the factors affecting the clinical risk management behavior of
nursing personnel in community hospitals, Ratchaburi province. purpose1) To study the
factors affecting the clinical risk management and study the relationship between
personal factors. Attitudes and behavior, communication skills, risk management, clinical
nursing staff in a hospital in Ratchabur province. The quantitative research. The
population in this study are nurses who work in community hospital of 6 304 people. The
research samples were composed of management and operation nurses estimate the
sample size of Stratified random samplingto 170 professional nurses.The duration of the
study between May and November 2017. The research ia set of questionnaires.
Mornitoring compriance Index of Item Objective Congruence by the IOC from 0.67 to
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1.00. The research data were analyzed by Frequency, percentage, average, standard
deviation,Chi square and Pearson product-moment correlation coefficientwere employed
to analyze data,Stepwise Multiple Regression and at significant level of 0.05
The research result showed that the clinical risk management behavior of nursing
personnel in community hospitals in Ratchaburi province was at a high level. (x̄= 3.83,
SD = .39). Attitude and communication skills Powerfully predict the risk of clinical
nursing staff. There were statistically significant (p<.001)
Keyword : Risk Management, Attitude, Communication

บทนํา
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือสําคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตรและวัตถุประสงค คุณภาพ
การใหบ ริ การ การนํ า ระบบการบริหารมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ม าประยุ กต ใช อย า งจริง จั ง โดยต อ งมี การจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของสวนราชการใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับนโยบาย และเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของรัฐบาล มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนใหวัดผลในทุกระดับ
การบริหารความเสี่ ยงตามแนวทางของสํ านั กงาน ก.พ.ร.จึ งมี วั ตถุประสงค ที่ สํ าคั ญในการผลั กดั นให
หนวยงานราชการเนนความสําคัญเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานใหมีความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน
และใหมีการดําเนินงานตามวิสัยทัศนของหนวยงานในทิศทางเดียวกัน โดยหนวยงานราชการตองการดําเนินการดาน
การบริหารความเสี่ ยงเพื่ อสร างความมั่ นใจว าหน วยงานนั้ นๆ จะสามารถดํ าเนิ นกิจกรรมได สํ าเร็จบรรลุ ตาม
เปาประสงคของยุทธศาสตรนั้นๆ ได สํานักงาน ก.พ.ร. เริ่มสนับสนุนใหหนวยงานราชการของไทยดําเนินการดาน
การบริหารความเสี่ยงครั้งแรกในป พ.ศ. 2549 และประกาศใหการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัด อยูในมิติที่ 4 เปด
โอกาสใหหนวยงานที่สนใจไดดําเนินการตามกรอบดานการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน ก.พ.ร.
ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการคือ หนวยราชการจํานวนมากยังขาดความเขาใจ
ถึงสาเหตุและวัตถุประสงคสําคัญของการนําเครื่องมือในการบริหารจัดการใหมๆ มาใช ยังไมเห็นภาพวาการนํา
เครื่องมือทางการบริหารจัดการตางๆ มาใชจะนําไปสูผลลัพธใด รวมทั้งไมเห็นความเชื่อมโยงระหวา งเครื่องมือ
ทางการบริหารจัดการตางๆ ทําใหเกิดความรูสึกวาการพัฒนาระบบราชการโดยการนําเครื่องมือทางการบริหาร
จัดการมาใชนั้นจะทําใหเกิดภาระแกหนวยราชการมากกวาเปนการพัฒนาหนวยราชการ และทําใหการนํา
เครื่องมือทางการบริหารจัดการเหลานี้มาใชเปนการตอบสนองตอนโยบายมากกวาเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคการ
ดั ง นี้ สํ า นั กงาน ก.พ.ร. ได จั ด ทํ า ชุ ด เครื่ องมื อ การเรีย นรู ด ว ยตนเอง เรื่อ ง “การบริห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management)” เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนํามาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
จากรายงานการเยี่ ย มโรงพยาบาล โครงการการพั ฒ นาคุณ ภาพสถานพยาบาลด ว ยระบบพี่ เลี้ ย ง
(Quality Learning Network) ดานการบริหารความเสี่ยง(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) พบวา ควรทํา
ความเขาใจความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรคตางๆ เพื่อใหสามารถดักจับและมีการรายงานเมื่อพบ และสามารถ
นําไปใชในการวางระบบปองกันตางๆ ควรมีการสื่อสาร Sentinel event /Patient safety goal (SIMPLE) ไป
ยังหนวยงานตางๆใหมีความเขาใจและปฏิบัติได ทีมนําทางคลินิกควรการติดตาม ตามรอยการดูแลผูปวยกลุมโรค
ที่สําคัญ โดยเฉพาะวิกฤติฉุกเฉิน พัฒนาใหสามารถปฏิบัติได มีทักษะตางๆเพียงพอเปนไปตามแนวทางที่วางไว
จนเกิดผลลัพธการดูแลรักษาที่ดีอยางตอเนื่องเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะที่เปนขาราชการในสังกัดโรงพยาบาลชุมชนใน
จังหวัดราชบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากร
ทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยเนน มุมมองการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลชุ มชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อเป นแนวทางในการกําหนดนโยบาย คน หาปญ หาและ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรีมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปตอนที่2-1เรื่องการบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยและคุณภาพของสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ) ซึ่งเปนมาตรฐานโรงพยาบาลที่ใชทั่วประเทศและเปนที่ยอมรับในระบบ
บริการสุขภาพสามารถนําสูการปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพประกอบดวยการคนหาความเสี่ยง
(Risk Identification) การประเมินความเสี่ยง(Risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (Action to Manage
Risk) และการประเมินผลระบบ (Risk Evaluation) สําหรับปจจัยที่เกี่ยวของกับ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
บริหารความเสี่ยงของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดราชบุรีผูวิจัยไดศึกษาปจจัย3ประการไดแกปจจัยสวน
บุคคลซึ่งประกอบดวยอายุเพศตําแหนงหนาที่ระดับการศึกษาระยะเวลาในการทํางานประสบการณในการ
ทํางานในตําแหนงการอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพ (HA) ปจจัย
เกี่ยวกับเจตคติตอการบริหารความเสี่ยงปจจัยดานทักษะการติดตอสื่อสารของบุคลากรดังภาพประกอบที่1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
- อายุ
- เพศ
- ตําแหนงหนาที่
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
- ประสบการณในการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงปจจุบนั
– การเขารวมอบรมเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง
ปจจัยเกี่ยวกับเจตคติ
ตอการบริหารความเสี่ยง
- ดานความรูความเขาใจ
- ดานจิตอารมณ
- ดานพฤติกรรม
(Gibson,et al,2000)

พฤติกรรมการบริหารความเสี่ยง
การคนหาความเสี่ยง (Risk Identification)
การประเมินความเสี่ยง(Risk assessment)
การจัดการความเสี่ยง (Action to Manage Risk)
การประเมินผลระบบ (Risk Evaluation)
(สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2551)

ทักษะการติดตอสื่อสารของบุคลากร
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรพยาบาลวิชาชีพทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ ทีปฏิบัติการพยาบาลในงานบริการคลินิกใน
ทุกหนวยงานของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดราชบุรี จํานวน 304 คน (ขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล จังหวัด
ราชบุรี ปงบประมาณ 2559)
ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณของ Daniel(2010) ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ไดกลุม
ตัวอยาง 170 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire) จํานวน 170 ชุดซึ่งเปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัย ไดสรางขึ้นจากการดัดแปลงมาจากการทบทวนวรรณกรรม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษา
ทั้งหมด 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศ อายุ
ตําแหนงหนาที่ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน
การเขารวมอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด7 ขอ
สวนที่ 2แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติตอการบริหารความเสี่ยงลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบ
มาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 25 ขอ เปนขอความดานบวก 24 ขอและเปนขอความดาน
ลบ 1 ข อ โดยผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ตามแนวคิ ด ของกิ บ สั น (Gibson,etal,2000) ประกอบด ว ยคํ า ถามเกี่ ย วกั บ
องคประกอบของเจตคติ 3 องคประกอบ คือองคประกอบดานความรู ความเขาใจ (Cognitive component)
เกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยง 8 ขอ (ขอ 1-8) คาความเที่ยง (Reliability) เทากับ .92 โดยเปนความรูเชิงบวกมี 7 ขอ คือ ขอ 1-6 และ
ขอ 8 เปนความรูเชิงลบ 1 ขอ คือ ขอ 7
1. องคประกอบดานจิตอารมณ (ความรูสึก) (Affective component)จํานวน 9 ขอ (9-17) โดยเปน
ความรูสึกทางบวก 9 ขอ
2. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior component)จํานวน 8 ขอ (ขอ18-25) โดยเปนการแสดง
พฤติกรรมทางบวก 9 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามทักษะการติด ตอสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ย งลักษณะคําถามเป น
คําถามปลายปดแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 14 ขอ คาความเที่ยง (Reliability)
เทากับ .87 เปนขอความดานบวก 14 ขอผูวิจัยสรางขึ้น จากการดัดแปลงมาจากการทบทวนวรรณกรรม ตาม
แนวคิดการติดตอสื่อสารของปรมะ สตะเวทิน (2540) โดยเลือกจําแนกการติดตอสื่อสารตามเกณฑการใชภาษา
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การติดตอสื่อสารแบบใชถอยคํา (Verbal Communication) มีจํานวน 8 ขอ (ขอ 1-8)
2. การติดตอสื่อสารแบบไมใชถอยคํา (Nonverbal Communication) มีจํานวน 6 ขอ (ขอ 9-14)
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 29 ขอ คาความเที่ยง (Reliability) เทากับ .96
เป น ข อ ความด า นบวก 29 ข อ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ตามแนวคิ ด ของสถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล 2551)
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ
1. การคนหาความเสี่ยง (Risk Identification) 5 ขอ (ขอ 1-5 )
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 9 ขอ (ขอ 6-14)
3. การจัดการความเสี่ยง (Action to manage Risk) 7 ขอ (ขอ 15-21)
4. การประเมินผลระบบ (Risk Evaluation) 8 ขอ (ขอ 22-29)
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เกณฑการใหคะแนน 5 ระดับกําหนดตามแบบวิธีของลิเคอรท (Likert type scale) (ธีรวุฒิ เอกะกุล
,2550) คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสํา เร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและกําหนด
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และ
คํานวณคารอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมัธยฐานนาเสนอในรูปแบบของตาราง
2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analysis Statistics) เพื่อหาความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปเจตคติตอการ
บริหารความเสี่ยง ทักษะการติดตอสื่อสาร และพฤติ กรรมการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหความสัมพันธของตัว
แปรโดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product moment correlation coefficient) และ
ไควสแควร (Chi Square)
การวิจัยในครั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
เวสเทิรน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560ตามรหัสโครงการเลขที่
HE-WTU542655

ผล/สรุปผล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนพยาบาลวิชาชีพทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการที่ปฏิบัติการพยาบาลใน
งานคลินิกในทุกหนวยงานของโรงพยาบาลชุมชนจํานวน 170 คน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 97.6 อายุสวน
ใหญอยูระหวาง 40-49 ปรอยละ50 ตําแหนงสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการรอยละ 84.7 วุฒิ
การศึกษาสูงสุดสวนใหญจบปริญญาตรีรอยละ 85.9 ระยะเวลาการปฏิบัติงานสวนใหญมากกวา 20 ปรอยละ
57.1 ประสบการณในการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน สวนใหญมากกวา 20 ป รอยละ 24.7 รองลงมาอยู
ระหวาง 16-20 ป รอยละ 23.5 สวนใหญเคยเขารับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง รอยละ 79.4 และ
สวนใหญไดเขารวมการอบรมโดยบุคลากรในโรงพยาบาล รอยละ61.2
ค า เฉลี่ ย เจตคติ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง ทั ก ษะการติ ด ต อ สื่ อ สารการบริ ห ารความเสี่ ย งและพฤติ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรีพบวา
1) คาเฉลี่ยเจตคติการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง
( X = 3.95, SD =.38) พบวาองคประกอบดานจิตอารมณ มีคาเฉลี่ยสูงมากที่สุด ( X =3.98, SD =.44) รองลงมา
คือ องคประกอบดานพฤติกรรม ( X = 3.80, SD = .52) และองคประกอบดานความรู ความเขาใจ ( X = 3.53,
SD = .37) ตามลําดับ
2) ค าเฉลี่ ยทัก ษะการติด ตอสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ ยงทางคลิ นิกของบุคลากรทางการ
พยาบาลโดยรวมอยูในระดับสูง (X = 3.71, SD = .44) เมื่อพิจารณาตามประเภทของการติดตอ ติดสื่อสาร
พบวา ทักษะการติดตอสื่อสารแบบใชถอยคํา (วัจนภาษา) มีคาเฉลี่ย (X = 3.89, SD = .44) สูงกวาทักษะการ
ติดตอสื่อสารแบบไมใชถอยคํา (อวัจนภาษา) ( X = 3.46, SD = .46)
3) คาเฉลี่ยพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลโดยรวมอยูใน
ระดับสูง ( X = 3.83, SD = .39) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับสูงทุกดาน โดยบุคลากรทางการ
พยาบาลมีการจัดการความเสี่ยงมีสูงที่สุด ( X = 3.96, SD = .43) รองลงมาคือ การคนหาความเสี่ยง ( X = 3.84,

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



SD = .43) การประเมินความเสี่ยง ( X = 3.79, SD = .42) และการประเมินผลระบบ( X = 3.74, SD = .54)
ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางเจตคติการบริหารความเสี่ยง ทักษะการติดตอสื่อสาร
กับพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลดังตาราง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r)
.646***
.692***
.457***
.424***
.743***
.682***
.647***

ตัวแปร

การแปรผลระดับ
ความสัมพันธ
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง

เจตคติการบริหารความเสี่ยง
ดานพฤติกรรม
ดานจิตอารมณ
ดานความรูความเขาใจ
ทักษะการติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสารแบบใชถอยคํา
การติดตอสื่อสารแบบไมใชถอยคํา
*** p< .001
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรทักษะการติดตอสื่อสาร เจตคติตอการบริหารความเสี่ยง
ที่สงผลตอพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ Stepwise Multiple Regression Analysis
ลําดับขั้นตัวแปรพยากรณ

R

R2

ทักษะการติดตอสื่อสาร
.743 .551
เจตคติตอการบริหารความเสี่ยง .711 .594
Constant (a) = .852 S.E. = .206 F = 121.292
*** p < .001

Adj R2

R2Change

b

Beta

t

.549
.589

.552
.042

.501
.283

.560
.275

8.451
4.158

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว า เจตคติ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกในระดั บ สู ง กั บ พฤติ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p <0.001
(r = .646) สอดคลองกับผลการวิจัยงานวิจัยของกันยา รัตนมาวิไล (2551) พบวา เมื่อเกิดอุบัติการณแลว
พยาบาลยังมีความเขาใจในระดับมากถึงการมีสวนรวมในการคนหาประเมินความเสี่ยงและทบทวนรวมกันเพื่อ
หาขอบกพรองและปญหาโดยมีเปาหมายเพื่อหาแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดทําใหพยาบาลตระหนักถึง
ความรุนแรงของอุบัติการณที่เกิดในงานบริการพยาบาล ผลการวิจัยของพรพรรณคลายสุบรรณ (2555) ศึกษา
เจตคติตอการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลหองผาตัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เขต 4 พบวามีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลห อง
ผาตัดผลการวิจัยของเชาวรัตน ศรีวสุธา (2558) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงดานคลินิกของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี พบวามีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
กับพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงดานคลินิกของพยาบาลวิชาชีพเห็นวาการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ดี
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



สามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพงานบริการคุณภาพไดโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกและ เมื่อ
บุคลากรทางการพยาบาลมีเจตคติที่ดี
ผลการศึกษาพบวา ทักษะการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 (r =.743) อธิบายไดวา การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อความ
ปลอดภัย ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของโรงพยาบาลและตองอาศัยการทํางานเปนทีม อยางมีระบบที่ชัดเจน มีการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง การถายทอดนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากผูบริหารระดับสูงถึงบุคลากรที่เกี่ยวของใน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทักษะการติดตอสื่อสารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อใหการบริหารจัดการที่เปนไปอยาง
ถูกตองและตอเนื่องเพื่อใหเกิ ดประโยชนสูงสุดกับผูใหบริการและผูมารับบริการสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
กั ล ยารั ต น ม า วิ ไ ล (2550) พบว า ทั ก ษะการติ ด ต อ สื่ อ สารมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกในระดั บ สู ง กั บ พฤติ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของหัวหนาหอผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r =.650) ผลงานวิจัย
ของพรพรรณ คลายสุบรรณ (2555) ศึกษาเจตคติตอการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลหองผาตัดในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขต 4พบวาทักษะในการสื่อสารมีความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับ
พฤติกรรมบริหารความเสี่ยงของพยาบาลหองผาตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01และสอดคลองกับ
แนวคิดของวีณา จีระแพทยและเกรียงศักดิ์ จีระแพทย (2550) ที่กลาววา การจัดการเกี่ยวกับปจจัยกานการ
สื่อสารระหวางบุคคลจะปองกันการเกิดอันตรายจากงานบริการสุขภาพ สามารถชวยลดความเสี่ยงของบุคลากร
และองคกรในการสูญเสียเงินและชื่อเสียง อธิบายไดวา ทักษะการติดตอสื่อสารและเจตคติการบริหารความเสี่ยง
มี ค วามสั ม พั น ธ เชิ ง บวกในระดั บ สู ง กั บ พฤติ ก รรมการบริห ารความเสี่ ย งของบุ ค ลากรทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี
จากผลการศึกษาครั้งนี้ อธิบายไดวา ทักษะการติดตอสื่อสารและเจตคติทางบวกตอการบริหารความ
เสี่ยงทางคลินิกของบุคลากรทางการพยาบาลสามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก
ของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ไดรอยละ 59 สวนที่เหลืออีกรอยละ 41 ไม
สามารถทํานายพฤติกรรมดังกลาวได อาจเปนผลมาจากปจจัยอื่นๆรวมดวย

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรทางการพยาบาลมีพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบเชิงรับ
มากกวาเชิงรุก ดังนั้นผูบริหารการพยาบาลควรมีการสงเสริมหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเชิงรุกใหมากขึ้น เมื่อมีการคนหาความเสี่ยงแลวควรมีการประเมินผลระบบ กระตุนการมีสวนรวมและ
รับรู ในการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล เพื่อใหพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของบุคล
การทางการพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรทางการพยาบาลไดรับการพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารอยาง
ตอเนื่องและจัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางอื่นรวมดวยเชนตูรับฟงความคิดเห็นการติดตอทางชองทางสื่อ
ออนไลนเชน ไลนเฟตบุคส เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการตอไป
3. ผูบริหารควรจัดกิจกรรมสงเสริมและปรับเปลี่ยนเจตคติดานจิตอารมณ และดานความรูความเขาใจ
เพื่อใหบุคลากรทางการพยาบาลมีพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องซึ่ง
จะสงผลถึงความปลอดภัยของผูรับบริการและเกิดความพึงพอใจกับผูปฏิบัติ
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค ศึกษาการใชกลวิธีการเผชิญปญหา ความคิดอัตโนมัติ และศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความคิดอัตโนมัติ และกลวิธีการเผชิ ญปญหาของเยาวชนในสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
วิธีการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสหลัมพันธ จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 103 คนซึ่งเปน
เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวาง 15-18 ป โดยใช
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบวัดความคิดอัตโนมัติสําหรับเด็กอายุ 12-18 ป แบบวัดกลวิธีการเผชิญปญหา
ซึ่งทั้งหมดเปนแบบสอบถามแบบรายงานตนเอง (self-report) โดยขอมูลทั้งหมดไมสามารถระบุไดถึงตัวตนของ
กลุมตัวอยาง
ผลการศึกษา เยาวชนในสถานพินิจสวนมากมีรูปแบบการเผชิญปญหาแบบมุงจัดการปญหา (รอยละ
54.4) รองลงมาคือการเผชิญปญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (รอยละ 35.9) และการเผชิญปญหา
แบบหลีกหนี (รอยละ 9.7) เยาวชนมีคะแนนความคิดอัตโนมัติทางลบในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนความคิด
อัตโนมัติทางบวกสูงกวาความคิดอัตโนมั ติทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเผชิญปญหาแบบ
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความคิดอัตโนมัติดานการคุกคามทางรางกาย ความคิด
อัตโนมัติดานความลมเหลวสวนบุคคล และผลรวมความคิดอัตโนมัติ ทางลบมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 กลวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหามี และกลวิธีการเผชิญปญหาแบบหลีกหนีปญหา ไมมีความสัมพันธ
กับความคิดอัตโนมัติทางลบและความคิดอัตโนมัติทางบวก
สรุป เยาวชนมีความคิดอัตโนมัติทางบวกสูงกวาความคิดอัตโนมัติทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เยาวชนสวนใหญใชกลวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงเนนแกปญหา ซึ่งเปนกลวิธีที่เหมาะสม และไมพบความสัมพันธ
ที่แนชัดระหวางความคิดอัตโนมัติและกลวิธีการเผชิญปญหาของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน
คําสําคัญ : ความคิดอัตโนมัติ กลวิธีการเผชิญปญหา เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
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Abstract
Objective: To study automatic thoughts, coping strategies and the relationship
between automatic thoughts and coping strategies in juvenile delinquents in Juvenile
Observation and Protection Center in Bangkok.
Method: This is a correlation research at Juvenile Observation and Protection Center
in Bangkok that has collected from 15-18 years of age juvenile delinquents. A total 103
subjects are enrolled. The instruments include the demographic questionnaires, Children’s
Automatic Thought Scale-Negative/Positive and Coping Strategies questionnaire. All of
questionnaires are self-report questionnaires and personal’s identity untraceable.
Results: Most of juvenile delinquents in Juvenile Observation and Protection
Center in Bangkok use Approach Coping Strategy (54.4%), 35.9% of the subject use
Social-Support Coping Strategy and 9.7% of the subject use Avoidance Coping Strategy.
Juvenile delinquents’ Negative Automatic Thoughts score is in the average level and
Positive Automatic Thought’s score are statically significant higher than Negative
Automatic Thought’s. Social-Support approach coping is statically significant negative
related with Hostility Negative Automatic Thoughts, Personal Failure Negative
Automatic Thoughts and Negative Automatic Thought. Approach Coping Strategy and
Avoidance Coping Strategy are not found to be related with Negative and Positive
Automatic Thoughts.
Conclusion: The results have showed that juvenile delinquents have statically
significant higher score of Positive Automatic Thought than Negative Automatic Thought.
Most of juvenile delinquents use Approach Coping Strategy which is a healthy coping
way. No clearly relationship between Automatic Thought and Coping Strategies among
juvenile delinquents in Juvenile Observation and Protection Center have been found.
Key Word (s) : Automatic Thoughts, Coping Strategies, Juvenile Delinquent

บทนํา
มนุษยทุกคนเมื่อเกิดมา ตางตองพบเจอกับปญหา ซึ่งแตละคนอาจจะพบกับปญหาตางๆกัน และในแต
ละชวงวัยของมนุษย ก็จะพบเจอปญหาที่แตกตางกันในแตละชวงวัย เชนในวัยผูใหญก็อาจจะประสบกับปญหา
ดานการทํางาน ปญหาดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานหรือคูรัก หรือปญหาดานการเงิน ซึ่งในวัยผูใหญนี้
บุคคลมีวุฒิภาวะและประสบการณตางๆที่จะชวยใหบุคคลจัดการหรือตัดสินใจเลือกวิธีจัดการกับปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตในขณะเดียวกันวัยรุน เปนชวงของวัยเด็กที่กําลังปรับตัวเขาสูวัยผูใหญ และมักประสบกับ
ปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงของรางกายและการเปลี่ยน แปลงทางสังคม
วัยรุนอาจพบกับปญหาตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาพฤติกรรมและการใชสารเสพติด วัยรุนเปนชวงวัยที่ยังมี
ประสบการณไมมาก และยังมีวุฒิภาวะไมมากพอ เมื่อตองเผชิญกับปญหาหรือการเปลี่ยนแปลง การเลือกใช
กลวิธีการเผชิญปญหาเพื่อรับมือกับปญหานั้นเปนสิ่งสําคัญ แตใชวาวัยรุนหรือเยาวชนทุกคนจะเลือกใชกลวิธีการ
เผชิญปญหาที่เหมาะสม จากการศึกษาพบวา วัยรุนหรือเยาวชนที่มีปญหาพฤติกรรมมักเลือกใชกลวิธีการเผชิญ
ปญหาไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนที่มักใชสารเสพติดและมีเศรษฐานะทางสังคมต่ํา ซึ่งการ
เลือกใชกลวิธีการเผชิญปญหาที่ไมเหมาะสม นอกจากจะทําใหไมสามารถแกปญหาได ยังอาจกอใหเกิดปญหา
อื่นๆตามมาอีกดวย เชน ความเครียด ภาวะซึมเศรา การใชสารเสพติด การแยกตัว รวมถึงความคิดฆาตัวตายก็
เปนได (Kim, Kim และ Samuels-Dennis, 2012; Kort-Butler, 2008; Frydenberg และ Lewis 1993)
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นอกจากนี้เมื่อบุคคลประสบกับปญหาตางๆ อาจทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับเหตุการณนั้นๆ รวมถึง
การตีความเหตุการณที่เกิดขึ้นไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบ และเมื่อเกิดเหตุการณหรือปญหาเกิดขึ้นซ้ําๆ จน
ทําใหบุคคลเรียนรูและเชื่อตามเหตุ การณนั้นจนกลายเปนความเชื่อที่ฝง แนนภายในจิตใจ รวมถึงกอใหเกิด
ความคิดอัตโนมัติ (Automatic Thought) ซึ่งความคิดอัตโนมัติ คือ ความคิดที่เกิดขึ้นเปนความคิดแรกโดยไม
ผานกระบวนการไตรตรองอยางมีเหตุผล โดยเฉพาะที่แสดงออกมาในลักษณะของการพูดกับตนเองอยูภายใน
ความคิดอัตโนมัติเปนความคิดในระดับพื้นฐานที่สุดของความคิด ประกอบดวยภาพหรือคําพูดที่เกิดขึ้นในจิตใจ
ของบุคคลซึ่งตอบสนองตามแตละสถานการณ ซึ่งความคิดอัตโนมัตินั้นแตกตางจากความคิดที่เปนไปโดยสมัครใจ
โดยความคิดอัตโนมัติจะมีเหตุผลนอยกวา แตทั้งความคิดอัตโนมัติและความคิดที่เปนไปโดยสมัครใจ ตางก็มี
ความสอดคล องกับ ระบบความเชื่ อของบุ คคลซึ่ง ได จากการเรียนรูและประสบ การณ ที่เกิดขึ้น ในชีวิ ต โดย
ความคิดอัตโนมัตินั้นสามารถแบงได 2 ดาน คือ ความคิดอัตโนมัติดานลบ หมายถึง ความคิดที่เกิดขึ้นโดยไมผาน
กระบวนการไตรตรองหาเหตุผล ซึ่งเกิดรวมกับความไมสบายใจ เมื่อมีการตีความสถานการณหรือเหตุการณ
ตางๆ ในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต และความคิดอัตโนมัติอีกดานหนึ่งคือ ความคิดอัตโนมัติทางบวก หมายถึง
ความคิดที่เกิดเกิดขึ้นโดยไมผ านกระบวนการไตรตรองหาเหตุผล ซึ่งเกิดรวมกับความรูสึกสบายใจ เมื่อมีการ
ตีความสถานการณหรือเหตุการณตางๆ ในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต ซึ่งความคิดอัตโนมัติทางลบนั้นเปนผลที่
เกิดจากกระบวนการรับรู การคิดและตีความสถานการณผิด ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ
ชวงแรกของชีวิต วาตนเองไมสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆได ทําใหรับรูวาตนเองไมสามารถ
จัดการกับสถานการณตางๆได เมื่อเกิดขึ้นเปนประจําและสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ อาจนําไปสูภาวะซึมเศราได
(Beck, 1967; Fennell, 1989)
เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปนกลุมเยาวชนกลุมหนึ่งที่พบกับปญหาหรือความ
เปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไมแตกตางจากเยาวชนทั่วไป เยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากมาตรฐาน
ของสังคม มักจะใชกลวิธีการเผชิญปญหาแบบหลีกเลี่ยง หรือ หลีกหนีปญหา ซึ่งเปนกลวิธีการเผชิญปญหาที่ ไม
เหมาะสม มากกวากลวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหา (Markova and Nikitskaya, 2014) ซึ่งการใชกลวิธี
การเผชิญแบบหลีกเลี่ยงปญหา ซึ่งเปนกลวิธีการเผชิญปญหาที่ไมเหมาะสมนั้น อาจทําใหปญหาที่เกิดขึ้นไมไดรับ
การแกไข แตยังอาจทําใหปญหาใหมๆเกิดตามมา เชน การใชสารเสพติด หรือสิ่งมึนเมา เพื่อใหตนเองลืมปญหา
ที่เกิดขึ้น และเมื่อเยาวชนใชสารเสพติด หรือสิ่งมึนเมานั้น อาจทําใหเยาวชนขาดสติ และพลาดพลั้งทําสิ่งที่ไมดี
เชน การลักทรัพย การทํารายรางกาย เปนตน ซึ่งปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากมาตรฐานสังคมเหลานี้เปน
ปญหาหลักปญหาหนึ่งของเยาวชนทั่วประเทศ แตเขตจังหวัดที่เยาวชนไดรับอิทธิผลทางสังคมอยางมากที่สุด คือ
กรุงเทพมหานคร ปญหาตางๆของชีวิตพลเมืองคอยๆไดรับการแกไข แตปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขคือ ปญหา
พฤติกรรมการกระทําผิดของเยาวชน ดวยเหตุนี้กลุมเยาวชนในสถานพิ นิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เขต
กรุงเทพมหานครจึงเปนกลุมตัวอยางที่นาสนใจศึกษาความคิดอัตโนมัติและกลวิธีการเผชิญปญหา รวมถึงศึกษา
วาทั้งความคิดอัตโนมัติและกลวิธีการเผชิญปญหาของเยาวชนนั้นมีความสัมพันธกันหรือไม อยางไร

จุดประสงคการวิจัย
ศึกษาการใชกลวิธีการเผชิญปญหา ความคิดอัตโนมัติ และความสัมพันธระหวางความคิดอัตโนมัติและ
กลวิธีการเผชิญปญหาของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
สามารถแสดงแผนภูมิไดดังนี้

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสหลัมพันธ (Correlation Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางรูปแบบความคิดอัตโนมัติ และกลวิธีการเผชิญปญหาของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครโดย ประชากรที่ใชในการศึ กษาครั้งนี้ คือ เยาวชนในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาจากงานวิจัยที่ผานมาพบวามีประชากรซึ่งเปน
เยาวชนที่กระทําผิดถูกคุมตัวไวในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยประมาณ 370
คน (พงษเชษฐ พูลขวัญ, 2550; กนกวรรณ ศรีทุมมา, 2546) ซี่งกลุมตัวอยาง คือ เยาวชนในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่ผูวิจัยสรางเอง ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนาเดิม ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรสของผูปกครอง ฐานการกระทําผิด และจํานวนครั้งที่เขาสูสถานพินิจ
สวนที่ 2 แบบวัดความคิดอัตโนมัติสําหรับเด็ก หรือ Children’s Automatic Thought ScaleNegative/Positive หรือ CATS-N/P พัฒนาโดย Hogendoorn และคณะ (2010) เปนเครื่องมือประเมิน
ความคิดอัตโนมัติทางลบและความคิดอัตโนมัติทางบวกในเด็กที่มีอายุระหวาง 8-18 ป โดยแบบวัดนี้พัฒนาจาก
แบบวัดความคิดอัตโนมัติทางลบในเด็ก (Children’s Automatic Thought Scale; CATS) พัฒนาขึ้นโดย
Schniering และ Rapee (2002) มีมาตรยอย (Subscale) ทั้งหมด 4 มาตรยอย และมีขอกระทงทั้งหมด 40 ขอ
สาเหตุที่พัฒนาเครื่องมือนี้ขึ้นเนื่องจากทางคณะผูพัฒนาเห็นวาความคิดทางบวกมีสวนสําคัญตอภาวะซึมเศรา
และภาวะวิตกกังวลในเด็ก จึงเพิ่มขอกระทงดานความคิดทางบวกอีก 10 ขอ โดยที่ขอกระทงอื่นๆยังคงเดิมไว
ทําให CATS-N/P มีมาตรยอยทั้งหมด 5 มาตรยอย ไดแก Physical threat, Social threat, Failure, Hostility
และ Positive thought แตละมาตรยอยจะมีขอคําถาม 10 คําถาม มีขอกระทงทั้งหมด 50 ขอ แบบวัดความคิด
อัตโนมัติสําหรับเด็ก เปนแบบวัดประเภทแบบรายงานตนเอง (self-report) เพื่อประเมินความคิดอัตโนมัติทาง
ลบและความคิดอัตโนมัติทางบวกในเด็กที่มีอายุระหวาง 8-18 ป โดยลักษณะของแบบวัด เปนแบบประมาณคา
5 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ไมมีเลย (not at all, ใหคา 0) ถึง ตลอดเวลา (all the time, ใหคา 4) คะแนนยิ่ง
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ไดมากในแตละมาตรยอยแสดงถึงปริมาณของความคิดทางลบหรือทางบวกที่มากตามดวย ซึ่งในแตละมาตรยอย
มีคะแนนไดตั้งแต 0-40 และคะแนนรวมจากแบบวัดนี้ทั้งชุดมี คะแนนไดตั้งแต 0-160 คะแนนรวมหมายถึง
ปริมาณความคิดทางลบของผูทําแบบทดสอบ โดยไมนําคะแนนทางความคิดทางบวกมารวมดวย
สวนที่ 3 แบบวัดการเผชิญปญหา โดย สุภาพรรณ โคตรจรัส (2544) เพื่อใชประเมินพฤติกรรม
ตางๆที่คนพยายามจัดการกับปญหาหรือสิ่งที่มาคุกคามตอชีวิต ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหความเครียดหรือสิ่งที่มา
คุกคามนั้นคลายลง โดยมีรูปแบบการเผชิญปญหา 3 แบบ การเผชิญปญหาแบบมุงจัดการปญหา การเผชิญ
ปญหาแบบการแสวงหาการสนับสนุนทางอารมณ และการเผชิญปญหาแบบหลีกหนี โดยมีพื้นฐานทางทฤษฎี
ตามแนวทฤษฎีความเครียดและการเผชิญปญหาของ Lazarus และใชกรอบอางอิงในการพัฒนากลวิธีการเผชิญ
ปญหาจากการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือของ Carver, Scheier และ Weintraub (1989) และ Frydenberg
และ Lewis (1993) การวิเคราะหโครงสรางทางจิตมิติของแบบวัดการเผชิญปญหาโดย Cook และ Happner
(1997) โดยมีขอคําถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพในกลุมนิสิตนักศึกษา โดยคัดเลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนก
ดวยการทดสอบคาที (T-Test) และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอในแตละดาน กับคะแนนที่
เหลือในแตละดาน (Collected item-total correlation) แบบวัดการเผชิญปญหาเปนแบบวัดที่ใหผูตอบ
รายงานดวยตนเอง (Self - report) ถึงกลวิธีโดยทั่วไปที่ใชเมื่อประสบกั บปญหาหรือมีความเครียด มีลักษณะ
มาตรวัดแบบประมาณคา (Likert Scale) 5 ระดับ โดยเริ่มตั้งแต (5) ทําบอยมาก ไปจนถึง (1) ไมทําเลย แบบวัด
ฉบับนี้ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 56 ขอ วัดรูปแบบการเผชิญปญหา 3 กลุม ไดแก การเผชิญปญหาแบบมุง
จัดการกับปญหา การเผชิญปญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญปญหาแบบหลีกหนี
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน และใชสถิติอางอิง คือ การวิเคราะหหาคาสถิติ t-test และ การ
วิเคราะหหาคาสหสัมพันธแบบ Pearson’s Correlation เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางระหวางรูปแบบ
ความคิดอัตโนมัติทางบวกและความคิดอัตโนมัติทางลบ และกลวิธีการเผชิญปญหา

ผลการวิจัย
เนื่องจากในขณะเก็บขอมูลมีเยาวชนที่สะดวกและเต็มใจเขารวมการวิจัยไมครบจํานวน 200 คน ทําให
ไดกลุมตัวอยางซึ่งเปนเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 103 คน
เปนชายทั้งหมด โดยแบงเปนเยาวชนอายุ 15 ป จํานวน 16 คน (รอยละ 15.5), อายุ 16 ป จํานวน 26 คน
(รอยละ 25.2), อายุ 17 ป จํานวน 44 คน (รอยละ 42.7) และอายุ 18 ป จํานวน 17 คน (รอยละ 16.5)
สวนมากมีภูมิลําเนาเดิมจาก กรุงเทพมหานคร จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 65 สวนมากกลุมตัวอยางไดรับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนจํานวน 55 คน (รอยละ 53.4) รองลงมาคือระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย เปนจํานวน 18 คน (รอยละ 17.5) สวนมากฐานความผิดของกลุมตัวอยาง คือ ความผิดที่เกี่ยวกับสารเสพ
ติด จํานวน 60 คน (รอยละ 58.3) รองลงมาคือ ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย จํานวน 18 คน (รอยละ 17.5)
โดยสวนมากกลุมตัวอยางกระทําความผิดเปนครั้งแรก เปนจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 76.7 รองลงมาคือ
ครั้งที่ 2 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 15.5
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ตารางที่ 1 กลวิธีการเผชิญปญหาของกลุมตัวอยาง

จากตารางที่ 1 ศึกษาวิธีการเผชิญปญหาของเยาวชนพบวา เยาวชนใชรูปแบบกลวิธีการเผชิญปญหา
แบบมุ ง จั ด การป ญ หาจํ า นวน 56 คน คิด เป น รอยละ 54.4 รองลงมาคื อการเผชิญ ป ญ หาแบบแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคม จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 35.9 และการเผชิญปญหาแบบหลีกหนี จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 9.7
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนความคิดอัตโนมัติทางลบและความคิดอัตโนมัติทางบวกของกลุม
ตัวอยาง

จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความคิดอัตโนมัติของกลุมตัวอยางคือ 15.14 คะแนน ซึ่งอยู
ในระดับปานกลาง และคาเฉลี่ยความคิดอัตโนมัติทางบวกของกลุมตัวอยางคือ 19.72 คะแนน ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนความคิดอัตโนมัติทางบวกสูงกวาความคิดอัตโนมัติทางลบ
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางกลวิธีการเผชิญปญหาและความคิดอัตโนมัติดานตางๆ
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จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางความคิดอัตโนมัติ และรูปแบบการเผชิญปญหาของกลุม
ตัวอยาง (n= 103) พบวาการเผชิญปญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับ
ความคิดอัตโนมัติดานการคุกคามทางรางกาย ความคิดอัตโนมั ติดานความลมเหลวส วนบุคคล และผลรวม
ความคิดอัตโนมัติทางลบมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สวนกลวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหามี
ความสัมพันธทางลบกับความคิดอัตโนมัติทางลบทั้ง 4 ดาน และผลรวมของความคิดอัตโนมัติทางลบ และมี
ความสัมพันธทางบวกกับความคิดอัตโนมัตทิ างบวกไมถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ และกลวิธีการเผชิญปญหาแบบ
หลี กหนี ป ญหามี ความสั ม พัน ธ ท างบวกกับความคิ ด อัต โนมั ติ ท างลบทั้ ง 5 ด า น รวมถึงผลรวมของความคิ ด
อัตโนมัติทางลบ และมีความสัมพันธทางลบกับความคิดอัตโนมัติทางบวกไมถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา รูปแบบกลวิธีการเผชิญปญหาที่กลุมตัวอยางสวนใหญใช คือ กลวิธีการเผชิญ
ปญหาแบบมุงแกปญหา (จํานวน 56 จาก 103 คน คิดเปนรอยละ 54.4) ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ Markova
and Nikitskaya (2014) ที่พบวาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากมาตรฐานของสังคม มักจะใชกลวิธีการ
เผชิญปญหาแบบหลีกเลี่ยง หรือ หลีกหนีปญหา ซึ่งเปนกลวิธีการเผชิญปญหาที่ไมเหมาะสม มากกวากลวิธีการ
เผชิญปญหาแบบมุงแกปญหา อาจเปนเพราะเยาวชนในการศึกษาครั้งนี้เปนชายทั้งหมด ซึ่งจากการศึกษาของ
Kort-Butler (2008) ที่ศึกษารูปแบบการเผชิญปญหาและความแตกตางทางเพศในอาการซึมเศราและพฤติกรรม
เกเร ในเด็กที่มีอายุ 12-18 ป ที่พบวาเพศชายใชการเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหาแบบลงมือทําทันทีมากกวา
เพศหญิง จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพบวากลุมตัวอยางสวนใหญใ ชกลวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหา
และนอกจากนี้อาจมีสาเหตุจากเยาวชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญไดเขารับการอบรมและฟนฟูตามแผนปฏิบัติ
การของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ซึ่งกระบวนการดังกลาวอาจทําใหเยาวชน
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางเกิดการพัฒนาทางปญญา จึงทําใหเยาวชนสวนมากมีกลวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม นั้นคือ
กลวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหา
ขอคนพบตอมาคือ กลุมตัวอยางมีความคิดอัตโนมัติทางลบอยูในระดับปานกลาง จากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา ความคิดอัตโนมัติทางลบมีความสัมพันธและสามารถทํานายความกาวราวของวัยรุนได (Beck,
1967; Wan, 2012) และจากการศึกษาปจจัยทํานายความคิดอัตโนมัติทางลบในเด็กวัยรุนตอนปลาย (ศรินรัตน ,
2549) โดยกลุมตัวอยางเปนเยาวชนทั่วไป พบวา วัยรุนตอนปลายมีความคิดอัตโนมัติทางลบรอยละ 99.20 โดย
เยาวชนสวนใหญ (รอยละ 93.42) มีความคิดอัตโนมัติทางลบในระดับเล็กนอย และในการศึกษาครั้งนี้พบวากลุม
ตัวอยางซึ่งเปนเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีความคิดอัตโนมัติทางลบอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสูงกวาความคิดอัตโนมั ติทางลบของเยาวชนทั่วไปหนึ่ง ระดับ จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Hasting,
Anderson และ Hemphill (1997) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดที่บิดเบือนของเยาวชนที่มีปญหาพฤติกรรมและ
เยาวชนทั่วไป พบวาเยาวชนที่มีปญหาพฤติกรรมมีความคิดบิดเบือน ซึ่งเปนความคิดทางลบสูงกวาเยาวชนทั่วไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาในครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางซึ่งเปนเยาวชนในสถานพินิจฯมีคะแนน
ความคิดอัตโนมัติท างบวกสูงกว าความคิดอัตโนมัติ ทางลบอยา งมีนัยสํ าคัญทางสถิติ สาเหตุ อาจเปน เพราะ
เยาวชนไดเขารับการอบรมในสถานพินิจ และออกจากสภาพแวดลอมเดิม ที่เคยสงผลใหเยาวชนกระทําผิดและ
เขาสูสถานพินิจ จึงทําใหกลุมตัวอยางมีระดับความคิดอัตโนมัติไมสูงมากนัก รวมทั้งสภาพแวดลอมในสถานพินิจ
อาจทํา ใหเยาวชนมีประสบการณและความรูสึกที่ดี ตางจากเดิ ม อาจทําใหกลุมตั วอยางมีความคิดอัตโนมั ติ
ทางบวกสูงกวาความคิดอัตโนมัติทางลบอีกดวย
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จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดอัตโนมัติและกลวิธีการเผชิญปญหานั้นพบวา การเผชิญ
ปญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความคิดอัตโนมัติ
ทางลบดานการคุกคามทางรางกาย ความคิดอัตโนมัติทางลบดานความลมเหลวสวนบุคคล และผลรวมความคิด
อัตโนมัติทางลบ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Clarke และ Goosen (2009) ที่พบวา ความคิดอัตโนมัติทาง
ลบ การเผชิญปญหาแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมและอารมณ และภาวะซึมเศรามีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการศึกษาครั้งนี้ไมพบความสัมพันธที่แนชัดระหวางความคิดอัตโนมัติทางลบ
และกลวิธีการเผชิญปญหาของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร อาจเปน
เพราะเยาวชนที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ไดผานการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ ไมวาจะเปนการงานอาชีพ การ
ใชชีวิตประจําวัน รวมถึงหลักจริยธรรม โครงการฝกอบรมตางๆเหลานี้อาจมีสวนชวยใหเยาวชนในสถานพินจิ และ
คุม ครองเด็ กและเยาวชนพัฒ นาตนเองในด านตา งๆ ทั้ง อารมณ จิ ตใจ และความคิด ทํา ใหเยาวชนมี ระดั บ
ความคิดอัตโนมัติทางลบที่ไมสูงมากนัก รวมถึงมีระดับความคิดอัตโนมัติทางบวกสูงกวาความคิดอัตโนมัติทางลบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเยาวชนสวนใหญ (รอยละ 54.4) ใชกลวิธีการเผชิญปญหาแบบมุงจัดการปญหาซึ่ง
เปนกลวิธีการเผชิญปญหาที่เหมาะสมอีกดวย

ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาระดับความคิดอัตโนมัติทางลบ ความคิดอัตโนมัติทางบวกและกลวิธี
เผชิญปญหาของเยาวชนกอน ระหวาง และหลังจากที่เยาวชนเขารับการควบคุมตัวในสถานพินิจและคุ มครอง
เด็กและเยาวชนเพื่อศึกษาความแตกตางและผลที่ไดรับจากโครงการฝกอบรมของสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนวามีสวนชวยในการพัฒนาเยาวชนมากนอยเพียงใด
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ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน
Factors Affecting the Quality Practice of Personnels at Community Hospitals.

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

วรางคฤทธิ์ ปานณรงค
ดร.สุภกรรณ จันทวงษ

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน ปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน และปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติงานคุณภาพ
โรงพยาบาลชุมชน กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ทั้งหมด 6 แหง ในจังหวัดราชบุรี
จํานวน 202 คน ระยะเวลาในการศึกษาระหวางเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีการเลือกตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 6 สวน คือ 1 ปจจัยสวนบุคคล 2
ปจจัยการมีสวนรวม 3 ปจจัยแรงจูงใจ 4 ปจจัยเจตคติในการทํางาน 5 ปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหนาหนวยงาน และ 6 การปฏิบัติงานคุณภาพ โดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธไคส
แควร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการวิเคราะหถดถอยแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบวาระดับการ
ปฏิบัติงานคุณภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x = 3.68, SD = .48)
เมื่ อ วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรที่ ศึ ก ษาต อ การปฏิ บั ติ ง านคุ ณ ภาพโรงพยาบาลชุ ม ชน พบว า
ความสั มพัน ธระหว างแรงจูง ใจกับภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของหัว หน าหน วยงานมีความสัม พันธ กับ การ
ปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน ในระดับมาก (r = 0.752 และ r= 0.618 ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 เมื่อวิเคราะหการถดถอยสถิติวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน พบวา แรงจูงใจและภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอ ผลตอการปฏิบัติงาน
คุณภาพโรงพยาบาลชุมชน รอยละ 57.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
คําสําคัญ : การปฏิบัติงานคุณภาพ การมีสวนรวม แรงจูงใจ เจตคติ ผูนําการเปลี่ยนแปลง
Abstract
The descriptive research aims to study the level of quality practice of community
hospitals, to study the factors related to quality practice of community hospitals, and to
study predicting quality practice of community hospitals in Ratchaburi province.
The sample consisted of 202 personnels of community hospitals in Ratchaburi
province, duration of study May-November in 2017, and they were selected by the
stratified random sampling technique. The data were collected by questionnaires which
consisted of 1) personal factor, 2) participation, 3) motivation, 4) attitude,
5) transformational Leadership and 6) quality practice. Statistical. Analysis was
performed by using mean, standard deviation, Chi square test, Pearson's product moment
correlation coefficient and multiple regression analysis.
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The results showed that the level of quality practice of community hospitals in
Ratchaburi Province, mean had the scores at the high level of x = 3.68, SD = 0.48. The
study found that the relationship between Motivation factor and transformational
leadership factor correlated highly significantly (r = 0.752 and r = 0.618) with quality
practice of community hospitals at level of .001. When analyzing the multiple regression
analysis and the significance of the variables, it was found that motivation and
transformational leadership were the predictive variables influencing the performance
quality practice of community hospital 57.7% at level of .001.
Keyword : Quality practice, Participation, Motivation, Attitude, Transformational Leadership

บทนํา
ปจจุบันแนวโนมสถานการณทางการแพทยของประเทศไทย ประชาชนมีความรู ความตระหนัก และ
เขาถึงสิทธิมากขึ้น ทําใหประชาชนมีความคาดหวังตอการไดรับบริการและการรักษาสุขภาพในระดับที่สูงขึ้น สงผล
ใหมีการพัฒนาระดับคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน
และตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาดานสุขภาพของประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขในแผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุงเนนปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่มีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
(คณะกรรมการอํานวยการจัดการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation หรือ HA) มีเปาหมายเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คือการสงเสริมใหระบบบริการสุขภาพจัดระบบบริหารและระบบการทํางานใน
โรงพยาบาลตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล ซึ่งมุงเนนการทํางานดวยใจที่มุงมั่นตอคุณภาพของ
เจาหนาที่ การทํางานเปนทีม การตอบสนองความตองการของผูปวย มีระบบตรวจสอบเพื่อแกไขปรับปรุงดวย
การประสานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk management หรือ RM) การประกันคุณภาพ (Quality
assurance หรือ QA) และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality improvement หรือ CQI)
เขาดวยกัน เพื่อใหเกิดคุณภาพความปลอดภัยและผลลัพธสุขภาพที่ดีโดยเริ่มจากบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
และบูรณาการเขากับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2558)
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให โ รงพยาบาลประสบความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ จากแนวคิ ด ของ
Schermenerhorn et al. (2003) กลาววาผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันระหวาง
คุณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล ความพยายาม และการสนั บ สนุ น จากองคการ กล า วคื อ การใช แ รงจู ง ใจ จะเป น
ตัวกําหนดแรงขับภายในตัวบุคคล ทําใหเกิดคุณลักษณะสวนบุคคล (Individual Attributes) ตอระดับและ
แนวทางของความพยายาม ในการทํางาน (Work Effort) รวมกับการสนับสนุนจากองคการ (Organizational
Support) สําหรับคุณลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการพิจารณาพฤติกรรมการทํางานนั้น ดังเชนการศึกษาดาน
แรงจูงใจกับการมีสวนรวม ของ สุปราณี เจียรพงษ (2554) พบวา ปจจัยจูงใจมีความสัมพันธกับการมีสว นรวมตอ
การปฏิบัติงานและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล จากการสนับสนุนของผูบริหารทุกระดับเปนผูใหการ
สนับสนุนแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน เพื่อหวังใหผูใตบังคับบัญชาเกิดพฤติกรรมรวมกันในการทํางานให
บรรลุเปาหมาย ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกที่ดีตอการปฏิบัติงาน เกิดความคิดสรางสรรค ทําใหองคการ บรรลุ
วัตถุประสงค เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สวนการศึกษาดานผูนําการเปลี่ยนแปลง ของ จิรานีย สายสนั่น
ณ อยุธยา (2556) พบวา ผูบริหารการพยาบาลที่มีภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลงสามารถจัดการกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หัวหนาหอผูปวยที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอประสิทธิภาพของหนวยงานได และการศึกษาทางดานทัศนคติ ของประภัสสร เจริญนาม (2555) พบวา
ทัศนคติที่ดีจะทําใหองคการประสบความสําเร็จดานการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
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การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แหงใน
จังหวัดราชบุรี พบ100% ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไดรับการประเมินเพื่อตออายุการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2 ผาน จํานวน 1 แหง ไดรับการประเมินเพื่อตออายุการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ครั้งที่ 1 ผาน จํานวน 1 แหง กําลังดําเนินการเพื่อขอตออายุการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2 จํานวน 2 แหงคิดเปน 33.33% และพบวา 100% ไมสามารถ
ตออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ตามระยะเวลาหลังธํารงสภาพ ปญหาที่สําคัญและ
คลายคลึงกันคือ ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบริการจากหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาล ขาดความ
ตอเนื่องในการทํางานพัฒนาคุณภาพ ขาดการเชื่อมโยงการทํางานแตละทีม และการใชกระบวนการดูแลผูปวย
ยังมีแนวไมชัดเจน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, 2560)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดที่มีผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงยาบาลชุมชน เพื่อนํา
ขอมูลมาใชในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง และสงเสริม ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหาร ไดใชเปนแนวทางในการวางแผน พัฒนาองคการ รวมถึง
สงเสริมการดําเนินงานพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาลใหประสบผลสําเร็จ อันจะสงผลให ประชาชนไดรับบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาความสั ม พั น ธ ระหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลและป จ จั ย การดํ า เนิ น การต อการปฏิ บั ติ ง าน
คุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานายของปจจัย ส วนบุคคลและป จจัยการดําเนิ นการที่ ตอการ
ปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยการดําเนินการมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
2. ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยการดําเนินการมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 ระดับการศึกษา
1.2 ลักษณะงาน
1.3 ตําแหนงงาน
1.4 ประสบการณการทํางาน
1.5 จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมงานคุณภาพ

ตัวแปรตาม

การปฏิบัติงานคุณภาพ

2. ปจจัยการดําเนินการ
2.1 การมีสวนรวม
2.2 แรงจูงใจ
2.3 เจตคติในการทํางาน
2.4 ภาวะผูน ําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 202 คน และตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ปจจัยสวนบุคคล การมีสวนรวม แรงจูงใจ เจตคติในการทํางาน และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนา
หนวยงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักโภชนาการ นัก
กายภาพบําบัด นักรังสีวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจํานวน 6 แหง ในจังหวัด
ราชบุรี
กลุมตัวอยางไดจากการแทนสูตรในการคํานวณของ Daniel (2010) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวย
วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนประชากร จํานวน 419 คน ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 205 คน ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณคืนมา 202 ชุด คิดเปนรอยละ 98.54
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ไดแก ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ตําแหนงงาน ประสบการณการทํางาน และจํานวน
ครั้งที่เขารับการอบรมงานคุณภาพ จํานวน 5 ขอ
2. แบบสอบถามการมี สวนรว มต อการปฏิบัติ งานคุณ ภาพโรงพยาบาลเปน แบบสอบถามมาตรวั ด
ประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s rating scale) จํานวน 16 ขอ
3. แบบสอบถามแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลเปนแบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา
5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s rating scale) จํานวน 24 ขอ
4. แบบสอบถามเจตคติในการทํางานตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลเปนแบบสอบถามมาตรวัด
ประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s rating scale) จํานวน 8 ขอ
5. แบบสอบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงานตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาล
เปนแบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s rating scale) จํานวน 13 ขอ
6. แบบสอบการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลเปนแบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ ของลิ
เคิรท (Likert’s rating scale) จํานวน 28 ขอ
โดยนําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว และมีคา
ความเที่ยงตรง IOC ที่ระดับ .77 แลวนําไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
เพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Alpha Coeffcient of
Cronbach) แจกแจงคาความเที่ยงรายดานไดดังนี้ ดานการมีสวนรวมที่ระดับ .96 ดานแรงจูงใจ ที่ระดับ .95
ดานเจตคติในการทํางาน ที่ระดับ .90 ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน ที่ระดับ .96 และ
ดานการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน ที่ระดับ .77
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ขั้นตอนการดําเนินงานรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและจัดหา
ผูชวย 1 คน
ขั้นตอนที่ 2 พิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน ป2560 ตามรหัสโครงการเลขที่ HE-WTU542656
ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาดานจริยธรรมในมนุษย
1. ชี้แจงใหผูเขารวมวิจัยทราบถึงวิธีการ และตอบขอของใจตางๆ รวมถึงประโยชนที่อาจเกิดขึ้ นขณะ
ทําการวิจัย
2. การเขารวมโครงการวิจัย ผูยินยอมตนจะเขารวมดวยความสมัครใจ และตองไดรับความยินยอมตน
ทุกราย โดยลงนามในเอกสารยินยอมตนเปนลายลักษณอักษร
3. ผูยินยอมตนสามารถบอกเลิกการเขารวมโครงการวิจัยไดทุกเมื่อ
4. การรักษาความลับของขอมูลโครงการวิจัยนี้เปนการใหผูยินยอมตอบแบบสอบถาม จะไมมีการ
เปดเผยชื่อผูยินยอมตน
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถามปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยการดําเนินการที่มีผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน โดยมีลําดับขั้นตอนในการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางปจจัย ที่มีผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
โดยหาคาความสัมพันธไคสแควร (Chi-Square) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)
2. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน และสมการพยากรณ
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านคุ ณ ภาพโรงพยาบาลชุ ม ชนโดยใช ส ถิ ติ วิ เ คราะห ก ารถดถอยแบบขั้น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ลักษณะงาน
ตําแหนงงาน ตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน พบวา ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ตําแหนงงาน กับ
การปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนไมมีความสัมพันธกัน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวาง ระดับการศึกษา ลักษณะงาน ตําแหนงงาน กับการปฏิบัติงานคุณภาพ
โรงพยาบาลชุมชน (n = 202)
การปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
p - value
ตัวแปรที่ศึกษา
F2
มาก(%)
ปานกลางและนอย(%)
ระดับการศึกษา
6 (2.97)
1 (0.50)
.743
.690
ต่ํากวาปริญญา
ปริญญาตรี
120 (59.40)
49 (24.26)
สูงกวาปริญญาตรี
19 (9.41)
7 (3.46)
รวม
145 (71.78)
57 (28.22)
ลักษณะงาน
กลุมงานแพทย
30 (14.85)
14 (6.93)
2.522
.283
กลุมงานการพยาบาล
80 (39.60)
35 (17.33)
กลุมงานอื่น ๆ
35 (17.33)
8 (3.96)
รวม
145 (71.78)
57 (28.22)
ตําแหนงงาน
ผูบริหาร
17 (8.42)
6 (2.97)
.058
.809
ผูปฏิบัติงาน
128 (63.36)
51 (25.25)
รวม
145 (71.78)
57 (28.22)
ผลการวิ เคราะหปจ จัย ที่มี ความสัม พัน ธระหวา งป จจั ยส วนบุค คล ไดแ ก ประสบการณการทํา งาน
จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมงานคุณภาพ และปจจัยดําเนินการ ไดแก การมีสวนรวม แรงจูงใจ เจตคติในการ
ทํางาน และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน ตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
พบวา ความสัมพันธระหวาง แรงจูงใจ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงานมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนในระดับมาก (r = .752 และ r= .618 ตามลําดับ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ประสบการณการทํางาน จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมงาน
คุณภาพ การมีสวนรวม แรงจูงใจ เจตคติในการทํางาน และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหนาหนวยงานกับการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน (n = 202)
ตัวแปรที่ศึกษา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)

การแปลผลระดับความสัมพันธ

ประสบการณการทํางาน
จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมงาน
คุณภาพ
การมีสวนรวม
แรงจูงใจ
เจตคติในการทํางาน
ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของ
หัวหนาหนวยงาน

-.147*

นอย

.140*

นอย

.539***
.752***
.506***

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

.618***

มาก

*** p< 0.001
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ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน และสมการพยากรณ
ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน พบวา แรงจูงใจ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานายผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน รอยละ 56.6
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p< .001 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปร ประสบการณการทํางาน จํานวนครั้งเขารับการ
อบรมงานคุ ณ ภาพ การมี ส ว นร ว ม แรงจู ง ใจ เจตคติ ใ นการทํ า งาน และภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน ตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
ลําดับขั้นตัวพยากรณ
R
R2
Adj R2 R2change
b
Beta
t
แรงจูงใจ
.752 .566
.564
.566
.628
.639 9.591***
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
.760 .577
.573
.012
.131
.156
2.344*
ของหัวหนาหนวยงาน
Constant (a) = 1.000
S.E. = .165
F = 135.597
*** p< .001

อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยไดนําผลการวิจัย ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนมาอภิปราย
ผลตามลําดับ ดังนี้
1. แรงจูงใจมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรีในระดับมาก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .752) อภิปรายไดวาในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการนั้น ผูบริหารขององคการตองมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางจริงจัง มีความเปนผูนําและพรอมที่จะทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชา ติดตามผลงานอยาง
ตอเนื่อง มีการสรางขวัญและกําลังใจ เมื่อผูปฏิบัติรับรูวาไดรับการสนับสนุนจากองคการหรือผูบริหารมากเทาไร
ผูปฏิบัติก็จะตอบแทน ทุมเทแรงกายและแรงใจทํางานใหกับองคการ นอกจากนี้การเสริมสรางความรูสึกมั่นคงใน
งาน รวมทั้งการเอาใจใสตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน สิ่งเหลานี้จะมีผลตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน เกิด
ความรูสึกยึดมั่นผูกพันกับองคการ ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของกัญญวัลย ศรีสวัสดิ์พงษ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง
การมีส ว นรว มของบุ คลากรในการพั ฒ นาคุณภาพโรงพยาบาลชุ ม ชน จั งหวั ด กาฬสิ นธุ พบว า ภาพรวมของ
แรงจูงใจมีความสัมพันธระดับสูงทางบวกกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของหั ว หน า หน ว ยงานมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การปฏิ บั ติ ง านคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ในระดับมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .618) อภิปรายไดวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงานที่มีประสิทธิภาพจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานและ
สรางผลงานไดดีเกินความคาดหวังและเปลี่ยนแนวคิดจากการกระทําเพื่อตนเองเปนการกระทําเพื่อประโยชน
ขององคการทํางานดวยความเขาใจเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ สามารถผลักดันใหมีการดําเนินงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคก าร สอดคลองกับงานวิจัยของ เตือนใจ แสรสินธุ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพั ฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยในและการสนับสนุนจากหัวหนา
หอผูปวยมีความสัมพันธในระดับสูงกับการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (r=.55 , r= .53
ตามลําดับ)
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3. การมีสวนรวมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ในระดับ
ปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .539) อภิปรายไดวากระบวนการที่ทําใหเกิดการมีสวน
รวมกับการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานตองรวมมือกันในการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพ แม บางครั้งต องปฏิบัติต ามผูบัง คับ บัญ ชา ในการประชุ มรวมกันกับคณะทํ างานต างๆ เพื่อปรึกษา
วางแผน แกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพงานเปนประจํา เมื่อพิจารณารายขอพบวาการรวมวางแผน การนํา
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานไปปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด ( x = 3.73, SD = .68)
ซึ่งสรุปไดวาการมีสวนรวม มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สอดคลองกับ
งานวิจัยของบุญฑริกา วรรณกลึง (2554) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การไดรับ
การอบรม บรรยากาศองคการกับการมีสวนรวมในการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชัยนาท พบวาการมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล
ประจําการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
4. เจตคติในการทํางาน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี ใน
ระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .506) อภิปรายไดวาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนมี
เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานคุณภาพโดยคํานึงถึงประโยชนและเปาหมายที่สําคัญคือคุณภาพและความปลอดภัย
ของผูรับบริการ ทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานคุณภาพอยางเปนรูปธรรมซึ่งเมื่อพิจารณารายขอพบวาการ
พัฒนาคุณภาพมีประโยชนตอผูปวย ผูปฏิบัติงาน และตอโรงพยาบาลระดับมากที่สุด ( x = 3.96, SD = .69)
สอดคลองกับงานวิจัยของประภัสสร เจริญนาม (2555) ที่ศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน:กรณีศึกษาโรงพยาบาลสอยดาว อําเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบวาบุคลากรโรงพยาบาลสอยดาวมีทัศนคติดานการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลอยูในระดับดีมาก เนื่องจากบุคลากรมีการปรับแนวคิดความเขาใจที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพ มีความ
คิดเห็นสวนใหญเห็นดวยกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
5. จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมงานคุณภาพมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาล
ชุมชนในระดับนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .140) อภิปรายไดวาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชุน
สวนใหญ มีจํานวนครั้งที่เขารับการอบรมงานคุณภาพ 1 - 5 ครั้ง คิดเปน 81.7% ซึ่งเปนกลุมคนที่ไดรับการ
อบรมจํานวนมากไมไดหมายความวาจะตองมีผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้น อาจจะดวย
ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลอันไดแก ความรู ความสามารถ ทัศนคติ การรับรู ความ
พยายามในการทํางาน นั่นคือตองมีแรงจูงใจเขามาเกี่ยวของ และการสนับสนุนจากองคการ เชน เวลาที่จะ
ทํางาน งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ทํา ใหบุค ลากรเกิดความรูความเขาใจในเรื่องการปฏิ บัติงาน
คุณภาพโรงพยาบาล สอดคลองกับงานวิจัยของ Emad A. Al-Shdaifat (2015) ไดศึกษาการบริหารจัดการ
คุณ ภาพโรงพยาบาล พบวา การไดรับ การฝก อบรมทํา ใหบุค ลากรมีค วามมุง มั่น ในการพัฒ นาและมุง เนน
ผูรับบริการเปนสําคัญ ไดถึง 70%
ผู วิ จั ย ได นํ า ผลการวิ จั ย ป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลความสามารถในการทํ า นายต อการปฏิ บั ติ ง านคุณ ภาพ
โรงพยาบาลชุมชน ดังนี้
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่
2 และสามารถทํานายผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน รอยละ 57.7 อภิปรายไดวา แรงจูงใจและ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํา นายรวมกันพยากรณ การ
ปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p< .001 ตามลําดับ โดยมีความคลาดเคลื่อนใน
การทํานายเทากับ .165 ซึ่งสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนดิบ คือ การปฏิบัติงานคุณภาพ
โรงพยาบาล = 1.000 + .628(แรงจูงใจ) + .131(ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน) และคะแนน
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



มาตรฐาน คือ การปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาล = .639(แรงจูงใจ) + .156(ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหนาหนวยงาน)

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ราชบุรี ไดแก แรงจูงใจ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน คือ แรงจูงใจ
กับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงาน ดังนั้นการสงเสริมดานนโยบาย โดยผูนําตองสรางพันธะ
สัญญา ดังนี้
1. การผู ก มั ด ตนเองกั บ ความสํ า เร็ จ ของหน ว ยงาน โดยการทํ า ข อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านที่ ต นเอง
รับผิดชอบ พรอมทั้งพิจารณาความดีความชอบตามผลงานที่กําหนดไว มีการยกยองชมเชยบุคลากรที่ทําดี มี
ผลงานดีเดน
2. การสรา งวัฒ นธรรมความปลอดภัย โดยดูจ ากความเสี่ ย งต า งๆ ทํ าใหบุ คลากรรูสึ กได รับ ความ
คุมครองจากหนวยงาน มีความมั่นคง ปลอดภัย
3. การสรางแบบอยางที่ดี โดยบุคลากรทุกคนปฏิบั ติตามกฎระเบียบของหนวยงานไมเลือกปฏิบัติ มี
ความยุติธรรม โปรงใส
ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปประยุกตใช
1. ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหนวยงานโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี ดานหัวหนา
หน ว ยงานเป น บุ คคลที่ น า เคารพนั บ ถือและเป น ที่ ย อมรั บ ของผู รว มงานอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด และหั ว หน า
หนวยงานเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานรองมา ดังนั้นผูบริหารโรงพยาบาลและผูบริหาร
หนวยงานจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการสื่อสารในการถายทอดวิสัยทัศน นําไปสูการปฏิบัติใหเปน
รูปธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลวควรปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค รับรูเขาใจและยอมรับ
ความแตกตางกันของผูปฏิบัติ และมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถของผูปฏิบัติงาน สงเสริมใหมีสวน
รวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางนวัตกรรมใหมๆ และผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานควรพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องเพื่อเปนแบบอยางที่ดี แกผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชา
2. ด า นแรงจู ง ใจกั บ การปฏิ บั ติ ง านคุ ณ ภาพโรงพยาบาลของบุ ค ลากรในระดั บ มากในขณะที่ ผ ล
การศึกษาพบวาแรงจูงใจในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน ดังนั้นผูบริหารโรงพยาบาลและผูบริหาร
หนวยงาน จึงควรใหการสนับสนุน งบประมาณและวัสดุอุปกรณใหเพียงพอ จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในการ
ทํางาน สงเสริมใหมีการพัฒนาความรูและทักษะในงานพัฒนาคุณภาพใหความสนใจและเอาใจใสในภาวะสุขภาพ
ของผูใตบังคับบัญชา ใหการยกยองชมเชยและนําผลงานการพัฒนาคุณภาพมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาและ
ประเมินผลงาน
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ความชุกของป จจัยที่มีความสั มพันธกับโรคหลอดเลื อดสมองขาดเลื อดเฉี ยบพลั นในผูปว ย
เบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษาในสถานบริการสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Prevalence of factors associated with acute ischemic stroke in registered diabetic
patients in health care settings, Chachoengsao
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบ case-control study เก็บขอมูลยอนหลังในผูปวยเบาหวานที่รับบริการ
ในหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชขอมูลเวชระเบียนและประวัติการรักษาจาก
โปรแกรม HOSxP PCU เพื่อหาความชุกของปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
ในผูปวยเบาหวาน เก็บขอมูลตั้งแต ป 2556 – ป 2559 จํานวน 400 คน (case 100 คน: control 300 คน)
ผลการวิจัยพบความชุกของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในผูปวยเบาหวาน 3.21 รายตอประชากร
เบาหวาน 1,000คน พบพบเพศหญิง (68.00%) มากกวาเพศชาย (32.00%) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก ประวัติการเปนโรคไขมันในเลือดสูง (OR= 29.56 ; 95% CI
=6.91-126.41) ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจเตนสั่นพลิ้ว(OR= 17.99 ; 95%CI= 2.17 - 149.51) ระดับ
ความดันโลหิตในขณะที่หัวใจคลายตัว ≥ 90 mmHg (OR=7.67, 95% CI = 2.51 - 20.07) และระดับน้ําตาลใน
เลือดสะสม (HbA1c) ≥ 7 % (OR=5.63, 95%CI 2.58–12.29) ฉะนั้นการรักษาระดับน้ําตาลในกระแสเลือดของ
ผูปวยใหอยูในเกณฑปกติ การควบคุมระดับความดันโลหิตและการปองกันภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือด และ
โรคไขมันในเลือดสูงจะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคดังกลาวได
คําสําคัญ : เบาหวาน , โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน, case-control study
Abstract
This an case-control study which retrospective data were collected in diabetic patients
at Chachoengsao province. Diabetes mellitus patients in public health units in Chachoengsao
province during 2013 to 2016, case were 100 : control were 300 patients. .Data collection
used medical records and treatment history from the HOSxP PCU program. Analysis to
determine the prevalence of factors associated with acute ischemic stroke in diabetic patients.
The research found that prevalence of acute ischemic stroke in diabetes patients was 3.21.
Factors associated with acute ischemic stroke include history of DLP (OR= 29.56 ; 95% CI
=6.91-126.41), history of atrial fibrillation (OR= 17.99 ; 95%CI= 2.17 - 149.51). The mean
blood pressure during cardiac arrest was ≥90 (OR=7.67, 95% CI = 2.51 - 20.07) and blood
glucose (HbA1c) ≥ 7% (OR=5.63, 95%CI 2.58–12.29), Respectively. Therefore, the blood
glucose level in the patient was normal. Controlling blood pressure and preventing
cardiovascular disease. And high blood lipids will reduce the risk of such diseases.
Key Word(s) : Diabetes, Acute Ischemic Stroke, case-control study
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บทนํา
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันเปนโรคที่พบบอยในผูปวยเบาหวานซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหเกิดภาวะทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิตที่แสดงอาการอยางรวดเร็วและรุนแรง จากการควบคุมเบาหวานไดไมดี
เป น ระยะเวลานานกอใหเกิด ความเสื่ อมสภาพและการทํ า ลายความยื ด หยุ น ของผนั ง หลอดเลื อดทํ าใหเกิด
ภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน โดยเฉพาะระบบหลอดเลือดเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการตีบหรืออุดตันของหลอด
เลือดในสมอง จากการทบทวนขอมูลทางระบาดวิทยาพบผูปวยเบาหวานเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมอง 52%
(1) เมื่อศึกษาความเสี่ยงของการเปนโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยเบาหวานพบ 1.5-3 เทา ( 2,3 ) และพบ
อุบัติการณของโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด (Ischemic stroke) 37-42% ของผูปวยโรคเบาหวาน (4,5)
เมื่ อศึก ษาถึง การเกิด ภาวะแทรกซ อ นเรื้อรัง จากเบาหวานจากการเก็บ ขอมู ล ผู ป ว ยเบาหวานตามโครงการ
ลงทะเบียนผูปวยเบาหวานไทย Diabetes Registry Project (6) พบความชุกของโรคหลอดเลือดสมองชนิด
หลอดเลือดสมองตีบในผูปวยเบาหวาน รอยละ 4.4 ซึ่งจากการศึกษาปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
หลอดเลือดสมองขาดเลือดพบความชุกในผูปวยเบาหวาน รอยละ 3.5 โดยสถานการณของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งแตป 2557 ถึงป 2559 พบอัตราปวยสะสมดวยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (16.22 ,25.01,16.26
ตอแสนประชากรตามลําดับ) ในขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองติดอันดับ 1 ใน 3 สาเหตุการ
เสียชีวิตและเปนปญหาสําคัญลําดับที่ 3 ของจังหวัด (7) แนวโนมของปญหานี้เพิ่มภาระตอระบบงานสาธารณสุข
ในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาผูปวยเบาหวานของหนวยบริการสาธารณสุขทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
โรงพยาบาลประจํ า จั ง หวั ด การศึ กษานี้ ไ ด นํ า ขอ มู ล การพยาบาลรั ก ษาผู ป ว ยโรคเบาหวาน การคั ด กรอง
ภาวะแทรกซอนของผูปวยจากโปรแกรมพื้นฐานของหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อหาความชุกของปจจัยที่
สัมพันธกับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในกลุมผูปวยเบาหวานของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหาความชุกของปจจัยที่สัมพันธกับโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในกลุมผูปวยเบาหวาน
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย
ศึกษาปจจัยที่สัมพันธตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Ischemic Stroke)
ของผูปวยเบาหวาน โดยกลุมศึกษาคือผูปวยเบาหวานที่มีอาการดังนี้
1. อาการแขน/ขา/ใบหนาซีกใดซีกหนึ่งออนแรงอยางทันทีทันใดและใชเวลาไมนานจนอาการคงที่
ผูปวยบางรายที่อาการออนแรงเปนอยางชาๆ ภายใน3-72 ชั่วโมง ตั้งแตเริ่มมีอาการผิดปกติ
2. พูดไมออก ไมเขาใจคําพูดหรือพูดไมชัดอยางทันที่ทันใด มีปญหาเกี่ยวกับการมองเห็น อาจจะตามอง
ไม เห็น ขา งหนึ่ ง หรือกรอกตาไปขา งใดขา งหนึ่ ง ไม ไ ด หรือเห็น ภาพซ อน มึ น งง ทรงตั ว ไม ไ ด เดิ น เซ ซึ ม ลง
จนกระทั่งหมดสติ
3. ไดรับการประเมินอาการดวยแบบประเมิน NIHSS และCT Scan ยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานประสาทวิทยาโรงพยาบาลพุทธโสธรและลงรหัส ICD 10 หมวด I 63(8) ในระหวางวันที่ 1
มกราคม 2556 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559
- ระยะเวลาการปวยดวยโรคเบาหวาน ( Duration of diabetes) หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันแรกที่
ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยและขึ้นทะเบียนคลินิกโรคเบาหวานของหนวยบริการสาธารณสุขภายในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
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- ประวัติการเจ็บปวยหรือโรครวม หมายถึงผูปวยเบาหวานที่มีประวัติ การวินิจฉัยโดยแพทยหรือไดรับ
การรักษาโรคอื่นๆ ไดแก การประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือด ประวัติโรคความดันโลหิตสูง ประวัติโรคหัวใจเตน
สั่นพลิ้ว ประวัติภาวะแทรกซอนของเบาหวาน ประวัติโรคไขมันในเลือดสูง
- ระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) หมายถึง คาระดับน้ําตาลในเลือดที่วัดจากกระแสเลือดเปนคา
ระดับน้ําตาลที่จับกับฮีโมโกลบินในกระแสเลือด (HbA1c) ชวยบงชี้ถึงระดับน้ําตาลที่ผานมาใน 2-3 เดือนเปน
เครื่องมือหลักในการดูแลติดตามผลการรักษาผูปวยเบาหวาน คา HbA1c เปนขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป โดยคา
HbA1c เฉลี่ย 3 ป ตองนอยกวา 7% ถือวาควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได
- ระดับความดันโลหิต ( Blood pressure ) หมายถึง คาระดับของความดันโลหิตที่วัดไดเปนขอมูล
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ตามมาตรฐานการดูแลผูปวยรายกรณีในการควบคุมปจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซอนที่หลอด
เลือดของผูจัดการโรคเบาหวานและความความดันโลหิตสูง (9) โดยระดับความดันโลหิตในขณะที่หัวใจมีการบีบ
ตัว (systolic blood pressure) ไมเกิน 130 mmHg ถือวาปกติ และระดับความดันโลหิตในขณะที่หัวใจคลาย
ตัว (diastolic blood pressure) ไมเกิน 90 mmHg ถือวาปกติ
- ระดับไขมันในเลือด ( Lipid ) หมายถึง ผลการตรวจระดับไขมันในเลือดโดยการเจาะจากหลอดเลือด
ดําเปนขอมูลเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป โดยจําแนกตามมาตรฐานการดูแลผูปวยรายกรณีการในควบคุมปจจัยเสี่ยงของ
ภาวะแทรกซอนที่ หลอดเลือดของผู จัด การโรคเบาหวานและความความดัน โลหิต สูง (10) ได แก Serum
Cholesterol นอยกวา 170 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร , Serum Triglyceride นอยกวา 150 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร,
Serum HDL-Cholesterol ในผูชายมากกวา 40 มิลลิกรัมตอเดซิลิตรในผูหญิงมากกวา 50 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร,
Serum LDL-Cholesterol นอยกวา 100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบ Unmatched case-control study เก็บขอมูลยอนหลังในผูปวย
เบาหวานที่รับบริการในหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชขอมูลเวชระเบียนและ
ประวัติการรักษาจากโปรแกรม HOSxP PCU กลุมตัวอยาง คือผูปวยโรคเบาหวานที่เขารับบริการในหนวยบริการ
สาธารณสุขของรัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกออกเปนกลุมศึกษา (Case) เปนผูปวยเบาหวาน ไมนอยกวา ๓
เดือนและตอมาเปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ในขณะที่กลุมควบคุม (Control) เปนผูปวยที่ยัง
ไมไดเปนโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน สําหรับขนาดตัวอยางใชการคํานวณโดยใชสูตรSchlesselman
(11) คํานวณ ดังนี้

การคํานวณขนาดตัวอยางพิจารณาจากสัดสวนของปจจัยไขมันชนิด low HDL cholesterol ในผูปวย
เบาหวาน 2.11 กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อํานาจการทดสอบ 0.90 โดยใชสัดสวนของผูสัมผัสปจจัย
ในกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน มีคาเทากับ 0.53 และสัดสวนของผูสัมผัสปจจัยในกลุม
ผูปวยที่ไมมีโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันมีคา 0.54 ซึ่งนํามาจากการศึกษาของ Yun Luo (12)“Low
HDL cholesterol was correlated to the acute ischemic stroke with diabetes mellitus”ดังนั้นจะได
จํานวนขนาดตัวอยางที่เปนกลุมผูปวย(Case) จํานวน คน โดยการศึกษานี้ศึกษาในอัตราสวนกลุมผูปวยตอกลุม
ควบคุมเปน 1:3 ขนาดตัวอยางกลุมควบคุมเทากับ 123 คน แตเนื่องดวยจํานวนการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลันในกลุมศึกษานอยจึงขอปรับขนาดตัวอยางกลุมควบคุมเทากับ 100 คน รวมทั้งหมด 400 คน
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ผล/สรุปผลการวิจัย
ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนจํานวน 31,160 ราย ความชุกของโรคหลอด
เลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในผูปวยเบาหวาน คิดเปน 3.21 รายตอประชากรเบาหวาน 1,000 คน พบเพศ
หญิง (68.00%) มากกวาเพศชาย (32.00%) เมื่อจัดกลุมอายุในการศึกษานี้พบวาสวนใหญของกลุมตัวอยางมีอายุ
มากกวาและเทากับ 70 ป โดยอายุเฉลี่ย ( ± SD) ของกลุมผูปวยและกลุมเปรียบเทียบ เปน 66.86±11.09 ป
และ 66.91±10.88 ป ดานระยะเวลาปวยดวยโรคเบาหวาน (Duration of diabetes) เฉลี่ย (±SD) ของกลุม
ผูปวยและกลุมที่ไมปวย เปน 6.67± 3.03 ป และ 6.46±2.97 ป
ประวัติการเจ็บปวยหรือโรครวมจะพบวา ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจเตนสั่นพลิ้วในกลุมผูปวย
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมปวยพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยสัดสวนผูมี
ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคหัวใจเตนสั่นพลิ้วในกลุมผูปวยคิดเปน 6.00 % และในกลุมที่ไมปวยคิดเปน 0.33 %
และประวัติการเจ็บปวยดวยโรคไขมันในเลือดสูงในกลุมผูปวยเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมปวยพบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยสัดสวนผูมีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคไขมันในเลือดสูงในกลุมผูปวย
คิดเปน 21.00% และในกลุมที่ไมปวยคิดเปน 1.33% โดยผูปวยเบาหวานจะมี ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคทีมี
ภาวะแทรกซอนหลอดเลือดเล็กในกลุมที่ไมพบภาวะแทรกซอนในกลุมผูปวย คิดเปน 64.00 % และในกลุมผูที่ไม
ปวยคิดเปน 70.67 % กลุมที่ 2 พบภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดเล็กเพียงชนิดเดียวเชน เบาหวานขึ้นจอ
ประสาทตา,ไตจากเบาหวานหรือเสนเลือดที่ปลายประสาท (เทา) ในกลุมผูปวยคิดเปน 22.00% และในกลุมที่ไม
ปวยคิดเปน 22.67 % และพบภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดเล็กมากกวา 2 ชนิดในกลุมผูปวยคิดเปน 14.00
% และในกลุมที่ไมปวยคิดเปน 6.66 % ประวัติการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง (History of Hypertension)
พบวาไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.753) โดยสัดสวนของผูมีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคความดัน
โลหิตสูงในกลุมผูปวยคิดเปน 83.00 % และในกลุมที่ไมปวยคิดเปน 84.33 %
ผูปวยเบาหวานที่มีระดับไขมันชนิด Total Cholesterol, ระดับไขมันในเลือดชนิด Triglyceride,
ระดับไขมันในเลือดชนิด HDL- Cholesterol และระดับไขมันในเลือดชนิด LDL- Cholesterol ของกลุมผูปวย
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมปวยพบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาเฉลี่ยระดับไขมั นในเลือดชนิด
Total Cholesterol (±SD)ในกลุมผูปวย 167.10±80.56 mg/dl และกลุมที่ไมปวย 153.78±61.10 mg/dl
ระดับไขมัน , คาเฉลี่ยระดับไขมันในเลือดชนิด Triglyceride (±SD)ในกลุมผูปวย 166.21±96.76 mg/dl และ
กลุมที่ไมปวย 143.02±68.46 mg/dl กลุมตัวอยางในการศึกษานี้พบวาสวนใหญมีคาเฉลี่ยระดับไขมันในเลือด
ชนิด Triglyceride นอยกวา 150 mg/dl ในกลุมผูปวย 52.00 % และ 62.33 % ในกลุมที่ไมปวย , คามัธยฐาน
ของระดับไขมันในเลือดชนิด HDL-Cholesterol (rang)ในกลุมผูปวย 29.83 (0-79) mg/dl และกลุมที่ไมปวย
35.66(0-230.33) คาเฉลี่ยระดับไขมันในเลือดชนิด LDL-Cholesterol (±SD)ในกลุมผูปวย 115.56±53.15
mg/dl และกลุมที่ไมปวย 108.67±34.34 mg/dl
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสะสม ( HbA1c) เฉลี่ย 3 ป (±SD)
ระหวาง 2 กลุม เปน 9.10±2.11 % และ 7.52±1.48 % การศึกษานี้พบวาสวนใหญกลุมศึกษามีคาเฉลี่ยของ
ระดับน้ําตาลสะสมในเลือด HbA1c มากกวา 7% ในกลุมผูปวย 85.00 %และ 53.67%
ระดับความดันโลหิตในขณะที่หัวใจมีการบีบตัว (Systolic blood pressure ) คาเฉลี่ยระดับของความ
ดั น โลหิ ต ในขณะที่ หั ว ใจมี ก ารบี บ ตั ว (±SD)ในกลุ ม ผู ป ว ย 136.97±13.98 mmHg และกลุ ม ที่ ไ ม ป ว ย
132.62±11.04 mmHg กลุมตัวอยางในการศึกษานี้พบวาสวนใหญมีคาเฉลี่ยระดับของความดันโลหิตในขณะที่
หัวใจมีการบีบตัว มากกวา 130 mmHg ในกลุมผูปวย 72.00 %และ 61.00 % ในกลุมที่ไมปวย ในขณะที่หัวใจ
คลายตัว (Diastolic blood pressure)คาเฉลี่ยระดับของความดันโลหิตในขณะที่หัวใจคลายตัว(±SD)ในกลุม
ผูปวย 80.80±7.02 mmHg และกลุมที่ไมปวย 76.47±7.49 mmHg กลุมตัวอยางในการศึกษานี้พบวาสวนใหญ
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



มีคาเฉลี่ยระดับของความดันโลหิตในขณะที่หัวใจคลายตัว นอยกวา 90 mmHg ในกลุมผูปวย 48.00 %และ
70.33 % ในกลุมที่ไมปวย

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบอัตราความชุกของการปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในผูปวย
เบาหวาน คิดเปน 3.21 รายตอประชากรเบาหวาน 1,000 หรือคิดเปนอัตราความชุก 321 รายตอประชากร
100,000 คน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราความชุกของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันในประชาชน
ทั่วไป พบวาอัตราความชุก 785 ราย ตอประชากร 100,000 คน(14) ซึ่งพบเพศหญิง (68.00%) มากกวาเพศ
ชาย (32.00%) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ไดแก ประวัติการ
เจ็บปวยดวยโรคหัวใจเตนสั่นพลิ้ว(OR= 17.99 ; 95%CI= 2.17 - 149.51) ประวัติการเปนโรคไขมันในเลือดสูง
(OR= 29.56 ; 95% CI =6.91-126.41) ระดับความดันโลหิตในขณะที่หัวใจคลายตั ว ≥ 90 mmHg (OR=7.67,
95% CI = 2.51 - 20.07) และระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ≥ 7 % (OR=5.63, 95%CI 2.58–12.29)
ฉะนั้นการรักษาระดับน้ําตาลในกระแสเลือดของผูปวยใหอยูในเกณฑปกติ การควบคุมระดับความดันโลหิตและการ
ปองกันภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือด และโรคไขมันในเลือดสูงจะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคดังกลาวได

ขอเสนอแนะ
การสรางความตระหนักของการดูแลสุขภาพในผูปวยเบาหวานโดยนําขอมูลผลของการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนมาอธิบายและใหสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรก
ซอนของกลุมผูปวย รวมถึงอาการแสดงเฉียบพลันที่นําไปสูโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันเพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิตดวยโรคดังกลาวในกลุมผูปวยเบาหวาน
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การผลิตเอทานอลจากของเหลือทิ้งทะลายปาลมเปลาโดยวิธีการหมักแบบแยกขั้นตอน (SHF) ดวย
ยีสต Saccharomyces cerevisiae SC90 TISTR
Bioethanol production from Oil Palm Empty Fruit Bunches on SHF by Saccharomyces
cerevisiae SC90 TISTR

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ณัฐรดา นักธรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสิษฐ ธนะพิมพเมธา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากทะลายปาลมเปลาเพื่อนําไปผลิต
เอทานอลในปริมาณสูงสุด โดยศึกษาการผลิตเอทานอลโดยใชกระบวนการหมักแบบ Separate Hydrolysis and
Fermentation (SHF) จากน้ําตาลรีดิวซที่ผลิตไดจากการไฮโดรไลซิสทะลายปาลมเปลา น้ําตาลที่ไดจากไฮโดรไลซิส
จะทําการวิเคราะหโดยใช เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง (HPLC) และวิเคราะหหาปริมาณเอทา
นอลจาก เครื่องแกสโครมาโทรกราฟ (GC)
จากผลวิจัยพบวา ทะลายปาลมเปลาซึ่งเปนวัสดุลิกโนเซลลูโลสที่มีองคประกอบคือ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส
และลิกนินเทากับ 61.43 20.96 และ16.89 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ตามลําดับ จากนั้นทําการปรับสภาพทะลาย
ปาลมเปลาดวยโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขนที่ 10 เปอรเซ็นต อุณหภูมิ 121 องศาเซลลเซียส ความดัน 15 psig
เปนเวลา 1 ชั่วโมง พบวาปริมาณลิกนินลดลง 4.06 เปอรเซ็นโดยน้ําหนัก หลังจากนั้นนําทะลายปาลมเปลาที่ผา นการ
ปรับสภาพมาทําการไฮโดรไลซิสดวยเอนไซม Cellic Ctec2 ที่ความเขมขน 10 และ 20 FPU/g substrate อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 วัน จากการทดลองพบวาเอนไซม Cellic Ctec2 ที่ความเขมขน 10 FPU/gsubstrate ใหน้ําตาลกลูโคสสูงสุดที่ 58.10 กรัมตอลิตร แลวจึงนําน้ําตาลกลูโคสที่ไดนี้ไปหมักเพื่อผลิตเอทานอล โดย
วิธี Separate Hydrolysis and Fermentation (SHF) ดวยยีสต Saccharomyces cerevisiae SC90 TISTR บมที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง พบวาไดปริมาณเอทานอลสูงสุดเทากับ 13.08 กรัมตอลิตร
คําสําคัญ : ทะลายปาลมเปลา, กลูโคส, การผลิตเอทานอล
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Abstract
For ethanol production, the present study investigated the development of high
reducing sugar production by optimization of an enzymatic hydrolysis process. Ethanol
production by Saccharomyces cerevisiae SC90 TISTR on Separate Hydrolysis Fermentation
(SHF) was examined. The amount of ethanol was measured by gas chromatography (GC).
In this study, Oil Palm Empty Fruit Bunches (OPEFB) was the agricultural residues
and the lignocellulosic biomass that consist of 61.43% cellulose, 20.96% hemicellulose,
16.89% lignin and ash. The OPEFB was pretreated by 10% NaOH solution at temperature
121°C, pressure 15 psig for 1 hour. The results show that decreased lignin content to 4.06%.
Enzymatic hydrolysis was studied in pretreated substrate by using Cellic Ctec2 at 10 and 20
FPU/g-substrate at temperature 50°C for 4 days, the results indicated that the maximum
glucose concentration was 58.1 g/L. The maximum ethanol on SHF process by
Saccharomyces cerevisiae SC90 TISTR at temperature 30°C for 72 hours can be produced
from 58.10 g/L (maximum glucose concentration) was 13.08 g/L ethanol.
Keywords : Oil Palm Empty Fruit Bunches, Glucose, Ethanol production

บทนํา
ประเทศไทยนับเปนประเทศเกษตรกรรมเพราะประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกร ดังนั้นในแตละ
ปจึงมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน เศษไม ชานออย กากมะพราว และทะลายเปลาปาลม
เปนตน ทําใหมีงานวิจัยเกี่ยวกับการนําเศษวัสดุเหลือทิ้งเหลานั้นมาใชประโยชนตาง ๆ มากมาย อาทิ ใชหมักเอทา
นอล และใชทําปุย ซึ่งในประเทศไทยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกปาลมทั้งหมด 4.40 ลานไร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได
12.21 ลานตัน เพื่อนําไปผลิตเปนน้ํามัน ปาลม(ศูนยปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ,2558) โดยจะมีกากของเสียที่
เหลือจากอุตสาหกรรมโรงงานผลิตน้ํามันปาลม เปนจํานวนมาก เชน ทะลายปาลมเปลา เสนใยปาลม กะลาปาลม
และกากปาลม เปนตน (ประไพ,2528) ซึ่งทะลายปาลมเปลาที่เหลือมากถึง 28 เปอรเซ็นต เหลานี้สามารถนํามาใช
ประโยชนใหเกิดมูลคามากขึ้น โดยใชทะลายปาลมเปลาเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนกาซมีเทน ถาน อาหารสัตว และ
วัตถุดิบในการนํามาหมักเอทานอล เปนตน (Sumathi, et al., 2008) เนื่องจากทะลายปาลมเปลาเปนสารจําพวกลิก
โนเซลลูโลส (Lignocellulose) โดยมีองคประกอบหลัก คือ เซลลูโลส 44.2 เปอรเซ็นต เฮมิเซลลูโล 33.5 เปอรเซ็นต
และลิกนิน 20.4 เปอรเซ็นต (Hamzah et al., 2011) เมื่อพิจรณาจากองคประกอบแลว พบวามีความเหมาะสมที่จะ
นํามาเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตเอทานอล โดยทําการปรับสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ พื่อกําจัด
ลิกนิน และลดความเปนโครงสรางผลึกของเซลลูโลส(วิ ทยาและพิลาณี , 2553) และนํามาทําการไฮโดรไลซิ ส
(Hydrolysis) ด ว ยเอนไซม จ ากจุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ค วามสามารถในการไฮโดรไลซิ ส เซลลู โ ลส และเฮมิ เ ซลลู โ ลส
กระบวนการไฮโดรไลซิสดวยเอนไซมมีขอดี อาทิ มีความเฉพาะเจาะจงตอเซลลูโลสสูง และสภาวะในการทําปฏิกิริยา
ไมรุนแรง ดาง-ความเปนกรด)4.8 และอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส ) (Duff and Murray, 1996 (หลังการ
ไฮโดรไลซิสแลวจะไดน้ําตาลรีดิวซซึ่งจุลินทรียจะใชในการผลิตเอทานอล ดังนั้นวิธีการผลิตเอทานอลของงานวิจัยนี้
คือ การหมักแบบแยกขั้นตอน ) Separation hydrolysis and fermentation, SHF(ที่สามารถไฮโดรไลซิสเซลลูโลส
และเฮมิเซลลูโลส เพื่อใหไดน้ําตาลรีดิวซที่ประกอบไปดวยน้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลไซโลส โดยเชื้อจุลินทรียสามารถ
นําไปผลิตเอทานอลได
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากทะลายปาลมเปลาเพื่อนําไปผลิตเอทานอล
2. นําสภาวะที่ดีที่สุดในการผลิตน้ําตาลรีดิวซจากทะลายปาลมเปลามาศึกษาการผลิตเอทานอลโดยใช
กระบวนการหมักแบบแยกขั้นตอน (Separate Hydrolysis and Fermentation, SHF)

วิธีการวิจัย
แผนผังแสดงวิธีการทดลองภาพรวมทั้งหมดของงานวิจัยแสดงดังรูปที่ 1 ดังนี้
วัตถุดิบ (ทะลายปาลมเปลา)

เตรียมวัสดุหมักใหเหมาะสมตอการปรับสภาพ
โดยการบดและตมทะลายปาลมเปลาในน้ําเดือด

ทําการปรับสภาพวัสดุหมักดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่
ความเขมขนที่ 10 เปอรเซ็นตที่ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15

ศึกษาความเขมขนของเอนไซมที่มผี ลตอการผลิตน้ําตาลกลูโคส โดยนําวัสดุหมักมาทําการ
ไฮโดรไลซิสดวยเอนไซมที่ปริมาณวัสดุหมักเริ่มตนที่ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแหง
ตอปริมาตร ที่ความเขมขนของเอนไซม 10 และ 20 FPU/g-substrate
น้ําตาลกลโคส

การผลิตเอทานอลดวยวิธีการหมักแบบแยก
ขั้นตอน (SHF) โดยใชความเขมขนของยีสต
ที่ 10 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร

รูปที่ 1 แสดงแผนผังวิธีการทดลอง
การเตรียมวัตถุดิบ
นําทะลายปาลมเปลามาลางน้ําใหสะอาด ตัดและอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 วัน ทําการ
บดดวยเครื่องบดใหมีขนาดเล็ก 0.3-0.4 มิลลิเมตร จากนั้นนําทะลายปาลมเปลาที่เตรียมไว มาอบที่อุณหภูมิ 65
องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 วัน ทําการวิเคราะหหาองคประกอบตามวิธีของ(Goering and Van, 1970) หลังจากนั้น
ทําการตม ในน้ํา เดื อด จนค าความเป นกรด-ดา งของน้ํา เท า กับ น้ํา ที่ใชในการตม ทํ าการอบที่ อุณ หภู มิ 65 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 วัน แลวนํามาวิเคราะหหาองคประกอบ
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การปรับสภาพทะลายปาลมเปลาดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (Alkaline pretreatment)
การปรับสภาพดวยสารละลายดางเพื่อขจัดลิกนิน และลดโครงสรางความเปนผลึกของเซลลูโลส ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงทําการปรับสภาพทะลายปาลมเปลาดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต
ในอัตราสวนวัสดุหมักตอปริมาณสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1:20 กรัมตอมิลลิลิตร ที่ 121 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 15 psig เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นทําการกรองของแข็งออกจากของเหลวดวยผาขาวบาง และนําสวนของแข็ง
มาลางดวยน้ําสะอาด จนคาความเปนกรด-ดางมีคาเทากับน้ําที่ใชลาง อบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1
วัน ทําการหาองคประกอบของทะลายปาลมเปลาหลังการปรับสภาพ
การไฮโดรไลซิสทะลายปาลมเปลาดวยเอนไซม Cellic Ctec2
นําทะลายปาลมเปลาที่ผานการปรับสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด โดยใชทะลายปาลมเปลา
เริ่มตนปริมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแหงตอปริมาตร มาไฮโดรไลซิสดวยเอนไซม Cellic Ctec2 ที่ความเขมขน
10 และ 20 FPU/g-substrate โดยใชโซเดียมซิเตรตบัฟเฟอร 0.05M ที่คาความเปนกรด-ดางเทากับ 5 ไฮโดรไลซิส
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส อัตราการเขยา 140 รอบตอนาที เปนระยะเวลา 4 วัน ทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 1 วัน
จากนั้นนําตัวอยางไปวิเคราะหหาปริมาณและชนิดของน้ําตาล ดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง
(HPLC) ใชคอลัมน Rezex RPM mono saccharide 00H-0135-K0 แบบอารไอ (RI detector) ที่อุณหภูมิ 65
องศาเซลเซียส
การหมักเอทานอลดวยน้ําตาลรีดิวซจากการไฮโดรไลซิสทะลายปาลมเปลาโดยวิธีการหมักแบบแยกขั้นตอน
(Separate Hydrolysis and Fermentation, SHF)
นําน้ําตาลกลูโคสที่ไดจากการไฮโดรไลซิสทะลายปาลมเปลา มาทําการหมักโดยยีสต Saccharomyces
cerevisiae SC90 TISTR ที่นํามาใชมีการเจริญเปนเวลา 18ชั่วโมง กอนจะนํามาทําการหมักเอทานอล ที่ความ
เขมขน 10 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อัตราการเขยา 150 รอบต อนาที เปนเวลา 72
ชั่วโมง (Chu et al., 2012) ทําการเก็บตัวอยางที่ชั่วโมงที่ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 และ72 ชั่วโมง นํามา
วิเคราะหหาชนิดและปริมาณน้ําตาลที่เหลืออยูในกระบวนการหมักดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะ
สูง (HPLC) และหาปริมาณเอทานอลดวยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟ (GC) ดวยคอลัมนดวยเครื่องตรวจวัดแบบเอฟ
ไอดี (FID detector) ที่อุณหภูมิ Injector 250 องศาเซลเซียส

ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย
การวิเคราะหองคประกอบของทะลายปาลมเปลากอนและหลังการปรับสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
เนื่ อ งจากทะลายปาล ม เปล า ที่ ใช ใ นงานวิ จั ย นี้ มี ส ารแทนนิ น และน้ํ า มั น ที่ ต กค า งจากกระบวนการหี บ
(Yin et al., 2013) น้ํามันจึงทําการตมในน้ําเดือดเพื่อกําจัดน้ํามันออกกอนหลังจากนั้นจึงนําไปหาองคประกอบของ
ทะลายปาลมเปลา พบวาองคประกอบของทะลายปาลมเปลากอนและหลังตม มีคาดังแสดงในตารางที่ 1
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ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของทะลายปาลมเปลาโดยมีปริมาณเปน เซลลูโลส
61.30 เฮมิเซลลูโลส 22.52 ลิกนิน 15.38 และเถา 0.79 เปอรเซนตโดยน้ําหนัก ผลรวมของเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสเทากับ 83.82 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก จากองคประกอบทางเคมีของทะลายปาลมที่วิเคราะหได เมื่อผาน
กระบวนการปรับสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต ที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําปฎิกิริยาไฮโดรไลซิสดวยเอนไซมในการผลิตน้ําตาล
รีดิ ว ซ จากผลการทดลองพบว า การปรั บ สภาพทะลายปาล ม เปล า ด ว ยโซเดี ย มไฮดรอกไซด ที่ 10 เปอรเ ซ็ น ต
องคประกอบรวมเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.78 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และลิกนินซึ่งมีลักษณะเปน
เกาะปองกันสรางความแข็งแรงใหกับพืช และขัดขวางการไฮโดรไลซิส (สุภาวดี , 2557) หลังการปรับสภาพพบวามี
คานอยลงจากเดิม 4.06 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
การไฮโดรไลซิสจากทะลายปาลมเปลาดวยเอนไซม Cellic Ctec2
นําทะลายเปลาปาลมที่ผานการปรับสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 10 เปอรเซ็นต โดยใชปริมาณ
ทะลายปาลมเปลาเริ่มตนปริมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแหงตอปริมาตร มาทําการไฮโดรไลซิสดวยเอนไซม Cellic
Ctec2 ที่ความเขมขนของเอนไซม 10 และ 20 FPU/g substrate ที่ความเปนกรด-ดาง 5 โดยใช 0.05 M โซเดียมซิเต
รทบัพเฟอร อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส อัตราการเขยา 140 รอบตอนาที เปนเวลา 4 วัน ผลการวิเคราะหปริมาณ
และชนิดของน้ําตาลดวยเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง (HPLC) พบวาน้ําตาลรีดิวซที่ไดประกอบไป
ดวยกลูโคสและไซโลสเปนสวนใหญ โดยมีปริมาณน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลไซโลส ดังรูปที่ 2 และ3
ความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส
(กรัมตอลิตร)

70
60
50
40
30

10 FPU/g-substrate

20
20 FPU/g-substrate

10
0
0

1

2

3

4

เวลา(วัน)

รูปที่ 2 ปริมาณน้าํ ตาลกลูโคสของทะลายปาลมเปลาหลังการไฮโดรไลซิสดวยเอนไซม CTech2 ที่ความเขมขน 10
และ 20 FPU/g-substrate โดยใชทะลายปาลมเปลาเริ่มตนปริมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแหงตอปริมาตร
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ความเขมขนของน้ําตาลไซโลส
(กรัมตอลิตร)
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รูปที่ 3 ปริมาณน้าํ ตาลไซโลสของทะลายปาลมเปลาหลังการไฮโดรไลซิสดวยเอนไซม CTech2 ที่ความเขมขน 10
และ 20 FPU/g-substrate โดยใชทะลายปาลมเปลาเริ่มตนปริมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแหงตอปริมาตร
จากการทดลอง (ดังรูปที่ 2 และ3) พบวา ผลการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลจากการไฮโดรไลซิสทะลายปาลม
เปลาดวยเอนไซม Cellic Ctec2 ที่ความเขมขน 10 FPU/g-substrate มีน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลไซโลส 58.10
กรัมตอลิตร และ9.78 กรัมตอลิตร ตามลําดับ และเมื่อใชเอนไซมที่ความเขมขน 20 FPU/g-substrate พบวามี
ปริมาณน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลไซโลส 58.48 กรัมตอลิตร และ12.22 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งเอนไซมที่ความ
เขมขน 10 และ20 FPU/g-substrate มีปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่แตกตางกันอยูเพียง 0.38 กรัมตอลิตร เนื่องจากการ
ใชเอนไซม Cellic Ctec2 เปนการเพิ่มคาใชจายคอนขางสูง ดังนั้นความเขมขนเอนไซมที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิส
ทะลายปาลมเปลาโดยใชทะลายปาลมเปลาเริ่มตน ปริมาณ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนักแหงตอปริมาตรเทากับ10
FPU/g-substrate
การหมักเอทานอลดวยน้ําตาลรี ดิวซจากการไฮโดรไลซิสทะลายปาลมเปลาโดยวิธีการหมักแบบแยกขั้นตอน
(Separate Hydrolysis and Fermentation, SHF)
นําน้ําตาลกลูโคสปริม าณ 58.10 กรัมตอลิตร ที่ไดจากการไฮโดรไลซิสทะลายปาลมเปลาดวยเอนไซม
Cellic Ctec2 ที่ความเขมขน 10 FPU/g-substrate มาใชเปนแหลงคารบอนในการหมักกับยีสต Saccharomyces
cerevisiae SC90 TISTR ที่มีระยะการเจริญ 18 ชั่วโมง ที่ความเขมขน 10 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร บมที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส อัตราการเขยา 150 รอบตอนาที เปนเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อผลิตเปนเอทานอลโดยใชน้ําตาล กลูโคส
ความเขมขนเริ่มตนที่ 58.10 กรัมตอลิตร
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รูปที่ 4. ปริมาณน้าํ ตาลกลูโคส ( ) น้ําตาลไซโลส ( ) และเอทานอล ( ) ที่ไดจากการหมักดวยยีสต S.
cerevisiae SC90 TISTR ที่ความเขมขนของยีสต 10 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
อัตราการกวน 150 รอบตอนาที เปนเวลา 72 ชั่วโมง
จากผลการทดลองดังรูปที่ 4 พบวาปริมาณเอทานอลจะเพิ่มขึ้นสูงอยางรวดเร็วในชั่วโมงที่ 0 ถึง 12 และจะ
เริ่มคงที่หลังชั่วโมงที่ 12 ในขณะที่ปริมาณน้ําตาลกลูโคสลดลงอยางรวดเร็วจนถึงชั่วโมงที่ 12 และลดลงจนหมด ผล
การวิเคราะหปริมาณเอทานอลสูงสุดมีคา 13.08 กรัมตอลิตร นอกจากนี้ยังพบวาน้ําตาลไซโลสมีปริมาณคงที่ตลอด
ทั้งการหมักเนื่องจากยีสต Saccharomyces cerevisiae SC90 TISTR.สามารถนําน้ําตาลกลูโคสซึ่งเปนน้ําตาล
คารบอน 6 อะตอมมาใชเปนแหลงคารบอนไดเพียงอยางเดียวจึงทําใหในกระบวนการหมักไมมีการลดลงของน้ําตาล
ไซโลสหรือน้ําตาลคารบอน 5 อะตอม

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวาการไฮโดรไลซิสทะลายปาลมเปลาดวยเอนไซม Cellic Ctec2 ที่ความเขมขน 10
FPU/g-substrate ใหปริมาณน้ําตาลกลูโคสสูงสุดเทากับ 58.10 กรัมตอลิตร ซึ่งนํามาเปนแหลงคารบอนในการผลิต
เอทานอลโดยใชยีสต Saccharomyces cerevisiae SC90 TISTR ในสภาวะที่เหมาะสม โดยพบวาไดปริมาณเอทา
นอลสูงสุดเทากับ 13.08 กรัมตอลิตร
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัท กรณีศึกษา
บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อเปรียบเที ยบความคิดเห็นปจจัยตอขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได และประสบการณทํางาน เพื่อศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ พนักงานสาย
ชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,869 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนด
ขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 351 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร
ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125) เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน คา t-test คา F-Test
ผลการศึกษาพบวา การวิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายชางของบริษัท กรณีศึกษา บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74
เมื่อจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก อันดับที่ 1 ดานลักษณะของงานทีป่ ฏิบัติ
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 อันดับที่ 2 ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 อันดับที่ 3 ดาน
ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 อันดับที่ 4 ดานความกาวหนา อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.70 และดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 ตามลํา ดับ และผลการ
วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัท กรณีศึกษา
บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการทํางาน พบวา
พนักงานสายชาง ที่มีเพศตางกัน โดยรวม ระดับความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในสวนพนักงานสายชาง ที่มีตามอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการทํางาน ระดับความคิดเห็น
ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ขวัญและกําลังใจ , การปฏิบัติงาน
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Abstract
Research the morale in performance of staff technician case study sansiri public
company limted. The purpose is to study the problems and obstacles.To compare reviews the
morale in performance of staff technician case study sansiri public company limted
according to sex, age, level of education, income and work experience. The population used
in this research Line staff technicians of sansiri public company limited number of 2,869
people, determine the size of the sample by using the formula determines the size of the
sample, sample of 351 people and sampling method using the formula derived by research,
calculation of taro Yamane (Taro, Yamane 1973: 125). The instruments used to collect data
was a mixed question the statistics used for data analysis were percentage, mean and
standard deviation. And hypothesis testing Statistical analysis using the t-test, F-test.
The study indicated that Analysis on the morale of staff in the performance of the
company's case study of Sansiri Public Company Limited were at a very average level of
3.74 is classified as revenue side. In descending order from most to least average and ranks
first on the nature of the work performed. At a high level, averaging 3.85 2nd responsibility.
At a high level, averaging 3.76 3rd place in the success of the operation. In a very average
3.73 out of 4 in advance. At a high level, averaging 3.70 and get the respect. At a high level,
averaging 3.64, respectively. The analysis compares the morale factor in the performance of
the employee's line of cases Sansiri. Ltd. (Company), by gender, age, education. income per
month During the work the staff technician. Sex with different overall levels of different
opinions. Statistically significant at the .05 level. The staff technicians who are under age,
education. income month Work period The opinions are different.
Keywords : Morale , Performance

บทนํา
ขวัญกําลังใจของบุคลากรในองคการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเปนปจจัยสนับสนุนใหวิธีการทํางานดําเนิน
ไปอย า งราบรื่น ส ง ผลใหง านบรรลุ ผ ลสํ า เร็จ ในการปฏิ บั ติ ง านผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งการความซื่ อสั ต ย ความ
รับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรและความตั้งอกตั้งใจทํางานใหสําเร็จลุลวงดวยดีของผูปฏิบัติงานทุกคน (ศลิษา
แหยมมั่น. 2550 :1) ขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาก็ตองมีหัวหนาที่มีความเขาใจ รูถึงความรูสึกและปญหาใน
การทํางานของตน ความตองการเหลานี้มีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพของการทํางานและมีผลตอผลผลิตของ
องคการประกอบแหงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานที่แสดงออกในรูปของความรูสึกตองานดังกลาว เรียกวา “ขวัญ”
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการตาง ๆ เปนแรงผลักอันสําคัญ ที่จะทําให
ภารกิจขององคการบรรลุไปสูผลสัมฤทธิ์ของจุดมุงหมายที่วางไว อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น เฟ
รดเดอริก เฮิรซเบอรก (Frederick Herzberg) ไดทําการศึกษาวิเคราะหและกําหนดเปนทฤษฎีจูงใจหรือทฤษฎี
2 ปจจัย (Herzberg’s Motivation Theory or Two Factors Theory) ขึ้นในชวง ค.ศ. 1950-1960 ทั้งนี้เขา
ไดใชวิธีการทําวิจัยโดยการสัมภาษณนักบัญชีและวิศวกร จํานวนกวา 200 คน ในเมืองพิสเบอรก สหรัฐอเมริกา
โดยคนเหลานั้นรูสึกดีมีความพอใจ และมีแรงจูงใจในการทํางาน และยังบรรยายถึงสถานการณที่ทําใหรูสึกไมดี
ตองาน ไมพอใจและไมมีแรงจูงใจในการทํางานบางเรื่อง ซึ่งในแตละเรื่องนั้นลวนแลวแตมีสาเหตุที่กอใหเกิด
ความรูสึกเหลานั้น เขาไดทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (content analysis)ไดคนพบปจจัยอยู 2 กลุมที่
เกี่ยวของกับความรูสึกที่มีตองาน ความพอใจและมีแรงจูงใจในงาน คือ
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1. ปจจัยจูงใจ (motivation factors) เปนปจจัยที่มีผลตอความพอใจโดยตรงไดแกปจจัยในกลุมที่
เกี่ยวของกับงานโดยตรง (intrinsic to the job) คือ การประสบผลสําเร็จในงาน (achievement) การไดรับการ
ยอมรับ นับ ถือ (recognition) การไดรั บ ผิด ชอบในงาน (responsibility) การไดรับ โอกาสกาวหนา ขึ้น
(advancement) โอกาสที่จะเติบโต รูมากขึ้น เกงมากขึ้นจากงานนั้น และเนื้องาน (work itself) ไมจําเจ
สนุกสนาน เปนตน สิ่งเหลานี้ จะเปนสิ่งจูงใจใหผูที่ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจหรือมีกําลังใจในการทางานมากขึ้น
หรือนอยลง
2. ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขอนามัย (maintenance หรือ hygiene factors) เปนปจจัยที่ชวยในการ
ปองกันการเกิดความไมพอใจ ซึ่งเปนปจจัยที่ไมเกี่ยวกับงานโดยตรง เปนปจจัยภายนอกตองาน (extrinsic to
the job) ไดแก กฎ ระเบียบ การบังคับบัญชา สภาพแวดลอมในงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ คาจาง
และคาตอบแทนที่ไดรับ ความสัมพันธของเพื่อนรวมงาน ความมั่นคงในการทางาน ปจจัยในกลุมนี้จะชวยปองกัน
ไมใหเกิดความไมพอใจ ทําใหเกิดความรูสึกเฉย ๆ หรือไมก็รูสึกเปนลบกับงาน เปนปจจัยที่ทําใหชวยตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของพนักงานนั้นเองและปจจัยทั้ง 2 ประการนี้ ไดสงผลทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกองคกร
ผูบริหารในบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินการของ บริษัทแสน
สิริ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากเปนผูกําหนดนโยบายและกํากับการปฏิบัติงานของแตละฝาย หรือพนักงาน ให
เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวเหลานั้น ผูบริหารที่มีทัศนคติไมดี จะไมถือปฏิบัติตามระเบียบขอกฎหมาย มัก
อางถึงความเปนอิสระขององคการตามที่กฎหมายบัญญัติ ปญหาดานบุคลากรที่ไมคอยตั้งใจปฏิบัติงาน ขาด
ความรับ ผิ ด ชอบ มี การแบ ง พรรคแบ ง พวก และในบางครั้ง ผู บ ริหารได ป ฏิ บั ติ ต อพนั กงานไม เท า เที ย มกั น
โดยเฉพาะความชอบธรรมในการพิจารณาความดีความชอบจะไมคอยพิจารณา ที่ผลการปฏิบัติงาน ไมคํานึงถึง
หลักการที่วา” คาของคน อยูที่ผลของงาน” แตจะพิจารณาจากการที่พนักงานคนใดทําประโยชนใหตนเอง
มากกว า โดยไม คํ า นึ ง ถึ ง คนที่ ทํ า ประโยชน เพื่ อส ว นรวมดั ง นั้ น หากผู บ ริห ารเป น ผู ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ
ปราศจากทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานจะกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานของ บริษัทแสนสิริ
จํากัด (มหาชน)
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจ จัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายชางของบริษัท กรณีศึกษา บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อนําผลการศึกษาไปเปนขอเสนอแนะ
ใหผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานสายชาง ใหบุคลากรของหนวยงานมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพและมีประโยชนตอประชาชนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชาง
ของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายชางของ
บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และประสบการณทํางาน
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของ
บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน)

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจัก รฝายผลิตบริษัท บีฟูดส
โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได
5. ประสบการณทํางาน

ปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายชาง
1. ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4. ดานความรับผิดชอบ
5. ดานความกาวหนา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัท กรณีศึกษา
บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายชางของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และเปรียบเทียบปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบั ติงานของ
พนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey
Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,869 คน
กลุมตัวอยางในที่นี้คือพนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน)ทําการสุมกลุมตัวอยางมาจาก
จํานวนประชากรโดยใชสูตรการคํานวณของทาโรยามาเน(Taro Yamane,1973 : 125)
N
2
n = 1 + N(e)
n = ขนาดตัวอยาง
N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา
e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (ในการศึกษานี้กําหนดให= 0.05)
แทนคา
2,869
n=
1 + 2,869 (.05)2
จะไดขนาดกลุมตัวอยาง 351คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยตอขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน
2 ตอน ไดแก
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สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดือน และ ประสบการณทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชาง
ของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s scale เปนมาตรวัด เกี่ยวกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน 5 ดาน มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating
Scale) ซึ่งกําหนดตัวเลือกไว 5 ระดับ วิธีการของลิเคิรท (Likert Scale) คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด จํานวน 48 ขอ
ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
จํานวน 11 ขอ
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
จํานวน 9 ขอ
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
จํานวน 9 ขอ
ดานความรับผิดชอบ
จํานวน 10 ขอ
ดานความกาวหนา
จํานวน 9 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. หลังจากผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการศึกษา
แลวผูศึกษาไดนําเอากรอบแนวคิด มาปรับปรุงในแบบสอบถามในครั้งนี้ กําหนดขอบเขตคําถามใหครอบคลุม
กรอบแนวคิด วัตถุประสงคและองคประกอบที่ทําใหทราบถึงเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน แลวนํามา
เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
2. นําเสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และหาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 0.97
3. ปรับปรุง แกไข แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวจึงนําปรับปรุงอีกครั้ง
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใช มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามเป นรายขอ รายดานและทั้งฉบับ มีคา
เทากับ 0.89
5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลว นําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห
และประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสเกลเปรียบเทียบระดับความสําคัญ 5
ระดับ และมีหลักเกณฑในการใหความสําคัญดังนี้
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5
หมายถึง มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด
4
หมายถึง มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมาก
3
หมายถึง มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
2
หมายถึง มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนอย
1
หมายถึง มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนอยที่สุด
เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ออกเปน 5 ระดับคือ
4.50 - 5.00 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ระดับนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการศึกษาโดยวิธีการ IOC
(Index of Item Objective Congruence)
2. การหาคาความเชื่อมั่ นหรือความเชื่อถือของแบบสอบถามโดยรวมและรายด าน โดยหาค า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติพื้นฐาน รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ที่มีตอปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน)
4. คา F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีปจจัยตอขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพนักงานสายชางของบริษัทแสนสิริจํากัด
(มหาชน)โดยสวนใหญเปนเพศชายรอยละ55.3รองลงมาเปนเพศหญิงรอยละ44.7มีอายุ 31 – 40ปรอยละ39.9
รองลงมาอายุ 41–50ปรอยละ28.8ระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ63.8รองลงมาสูงกวาปริญญาตรีรอยละ
25.4รายได ต อเดื อ น 15,001–20,000บาทรอยละ34.5รองลงมารายได มากกว า 20,000 บาทรอยละ27.6
ระยะเวลาการทํางานระหวาง5 - 10 ปรอยละ33.3รองลงมาระยะเวลาระหวาง 11 - 15 ปรอยละ27.9ตามลําดับ
2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชาง
ของบริษัท กรณีศึกษา บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน)โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74 เมื่อจําแนกเปนราย
ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก อันดับที่ 1 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.85 อันดับที่ 2 ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 อันดับที่ 3 ดานความสําเร็จใน
การทํางานของบุคคล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 อันดับที่ 4 ดานความกาวหนา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
3.70 และดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 เปนอันดับสุดทาย
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2.1 ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคลโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.73 โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแกอันดับที่1 เจาหนาที่มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวมตัดสินใจ
และแกไขปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.96 อันดับที่2 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหมีความ
รับผิดชอบสูงขึ้นอยูในระดับมากคาเฉลี่ย3.89 และมีการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการอยู
ในระดับปานกลางคาเฉลี่ย3.47 เปนอันดับสุดทาย
2.2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.64 โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแกอันดับที่1 ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษาแนะนําและคอยชวยเหลือแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงานอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.00รองลงมาบุคลากรในหนวยงานมีสัมพันธภาพอันดี และบุคลากรใน
หนวยงานเคารพนับถือซึ่งกันและกันไววางใจกันอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.94และเพื่อนรวมงานใหความ
ชวยเหลือและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.02เปนอันดับสุดทาย
2.3 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.66 โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก อันดับที่ 1 สถานที่ปฏิบัติงานมีความกวางขวางเพียงพอเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 รองลงมา งานที่ปฏิบัติมักจะประสบความสําเร็จเปนสวน
ใหญ และเปนที่นาภาคภูมิใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ ย 4.05 และการปฏิบัติงานที่ตนเองมีความถนัด และ
หนวยงานมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ และทันสมัยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.69 เปนลําดับสุดทาย
2.4 ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.76 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอยไดแก อันดับที่ 1 เปดโอกาสใหเจาหนาที่ไดใชรถยนตของสํานักงานในการเดินทางไปติดตอ
ราชการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 รองลงมา การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตรคาเชาที่พัก มี
ความเหมาะสมและรวดเร็ว อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 และการปฏิบัติงานนอกเวลา ไดรับเงินตอบแทน ที่
เหมาะสม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.26 เปนอันดับสุดทาย
2.5 ดานความกาวหนาโดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.70 โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยไดแกอันดับที่ 1 การไดรับความมั่นคงและปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.11
รองลงมามีความเสมอภาคในการพิจารณาแตงตั้งโอนยายอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.93 และสถานที่ทํางานมี
ความกวางขวางเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.96 เปนอันดับสุดทาย
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายช างของ
บริษัท กรณีศึกษา บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการ
ทํางาน
3.1 พนักงานสายชางที่มีเพศตางกันโดยรวมดวยคาสถิติt = 8.973และคาP = .004จึงสรุปได
วาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน ระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยา งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาพนักงานสายชางที่มีเพศตางกันดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติดานความรับผิดชอบมีความ
คิดเห็นในขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และในสวนของดาน
ความสําเร็จในการทํางานของบุคคลดานการไดรับการยอมรับนับถือดานความกาวหนามีความคิดเห็นในขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
3.2 พนักงานสายชาง ที่มีอายุตางกัน โดยรวม ดวยคาสถิติ F = 1.016 และคา P = .390 จึง
สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกัน ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน
การไดรับ การยอมรับ นั บถือมี ระดั บ ความคิ ดเห็น ในขวั ญ และกําลั ง ใจในการปฏิ บั ติง าน แตกตา งกันอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในสวนของ ดานความสําเร็จในการทํางาน ของบุคคล ดานลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา มีระดับความคิดเห็นในขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไม
แตกตางกัน
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3.3 พนักงานสายชาง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน โดยรวม ดวยคาสถิติ F = 1.472 และคา
P = .229 จึงสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตางกัน ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณารายด าน ดา นความสัม พันธ ในหนวยงาน มีค วามคิด เห็นในขวั ญและกําลั งใจในการปฏิ บัติง าน ไม
แตกตางกัน ดานการไดรับการยอมรับนับถือมีระดับความคิดเห็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในสวนของ ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ดานลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา มีระดับความคิดเห็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน
3.4 พนักงานสายชางที่มีรายไดตอเดือนตางกันโดยรวมดวยคาสถิติF = 1.665และคา
P = .181จึงสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตางกันระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน
3.5 พนักงานสายชาง ที่มีประสบการณทํางานตางกัน โดยรวม ดวยคาสถิติ F = 0.632 และ
คา P = .641 จึงสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณทํางานตางกันระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัท
กรณีศึกษา บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ดานความกาวหนา และดานการไดรับการยอมรับ
นับถือ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ บุญมาอัครแสง (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม มีจํ านวน 6 ปจจัย คือ เงินเดือน สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การปกครองบังคับบัญชา การยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ
ระดับขวัญกําลังใจของเจาหนาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
1) ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก เจาหนาที่มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมตัดสินใจ และแกไขปญหาการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหมี ความรับผิดชอบ
สูงขึ้น และมีการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคการ อยูในระดับปานกลาง 2) ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษา แนะนํา และคอยชวยเหลือแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงาน รองลงมา บุคลากรในหนวยงานมีสัมพันธภาพอันดี และบุคลากรในหนวยงานเคารพนับ
ถือซึ่งกันและกันไววางใจกัน และเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับปานกลาง 3) ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก สถานที่ปฏิบัติงานมีความ
กวางขวางเพียงพอเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รองลงมา งานที่ปฏิบัติมักจะประสบความสําเร็จ
เปนสวนใหญ และเปนที่นาภาคภูมิใจ และการปฏิบัติงานที่ตนเองมีความถนัด และหนวยงานมีวัสดุอุปกรณ
เพียงพอ และทันสมัย 4) ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก เปดโอกาสใหเจ าหนาที่ไดใช
รถยนตของสํานักงานในการเดินทางไปติดตอราชการ รองลงมา การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร
คาเชาที่พัก มีความเหมาะสมและรวดเร็ว และการปฏิบัติงานนอกเวลา ไดรับเงินตอบแทน ที่เหมาะสม อยูใน
ระดับปานกลาง 5) ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก การไดรับความมั่นคงและปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา มีความเสมอภาค ในการพิจารณาแตงตั้งโอน ยาย และสถานที่ทํางานมีความกวางขวาง
เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อดุลย ทองจํารูญ
(2556) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรเทศบาล เขตพื้นที่อําเภอแกงครอ จังหวัด
ผลจากการศึกษาพบวาบุคลากรของเทศบาล มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสู ง เมื่อ พิจารณาราย
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ดานพบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับสูงสุด รองลงมาไดแก ดาน ความสัมพันธในการทํางาน
ดานความสําเร็จในการทํางาน คือดานที่มีระดับแรงจูงใจสูงที่สุดสาม ลําดับแรก ตามลําดับ เชนเดียวกันกับ
สมบัติ ปญญาจิรพงศ. (2556). ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลชั้นประทวน พลทหาร และ
อาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบวา ขวัญและ
กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของกํ า ลั ง พลชั้ น ประทวน พลทหารและอาสาสมั ค รในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของ
กองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี และตราดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
ความกาวหนาในอาชีพ ดานสภาพการทํางานและความรับผิดชอบในหนาที่ ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน
ดานการยอมรับ ในการทํางานและความมันคง และดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวย อยูในระดับมาก สวน
ดานสวัสดิการของหนวยอยูในระดับปานกลาง และซึ่งตางจากผลงานวิจัยของ สราวุฒิ นอยพิมพ (2539) ได
ศึกษาความถึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่ปองกันปราบปรามในสถานีตํารวจภูธร
อําเภอชานุมาน ขาราชการตํารวจมี ความคิดเห็นตอปจจัยอื่นๆ ในภาพรวมอยู ปานกลาง โดยขาราชการตํารวจ
เห็นดวยมากที่สุด ในดานนโยบายและการบริหารงานมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
และขาราชการตํารวจเห็นดวยนอยที่สุดในดานสวัสดิการและคาตอบแทน สวนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจ ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง โดยขาราชการตํารวจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สูงที่สุดในดานการไดรับการ ยอมรับนับถือ รองลงมาคือความสํา เร็จของงาน และขาราชการตํารวจมีความพึง
พอใจในการ ปฏิบัติงานต่ําที่สุดในดานความมั่นคงในอาชีพ
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของ
บริษัท กรณีศึกษา บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการ
ทํางาน พบวา พนักงานสายชาง ที่มีเพศตางกัน โดยรวม ระดับความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในสวนพนักงานสายชาง ที่มีตามอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาการทํางาน
ระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งตางกับผลงานวิจัยของ ปยาพร สิงหนอย (2556) ศึกษาเรื่อง ขวัญและ
กําลังใจของพนักงาน ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบวา ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส
ประเภทการจาง และลักษณะงานตางกันทําใหระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานใน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
รถยนตในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศอายุ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายไดตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ด า นความสํ าเร็จ ในการทํ างานของบุ คคล ควรมีก ารวางแผนปฏิ บั ติ ง านมี ค วามสอดคล อ งกับ
วิสัยทัศนขององคการเพราะจะชวยใหองคการมีการพัฒนาและทําใหการดําเนินงานตาง สามารถที่จะบรรลุ
เปาหมายไดตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคการที่วางไว
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ในเพื่อนรวมงานควรใหมีการจัดกิจกรรมและทําความรูจักกันมาก
ขึ้นเพื่อจะไดชวยเหลื อและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานจะสงผลไปถึงประสิทธิภาพของทํางานบรรลุตาม
เปาหมาย
3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ควรใหพนักงานชางที่มีการปฏิบัติงานที่ตนเองมีความถนัด และ
หนวยงานมีวัสดุอุปกรณเพียงพอ และทันสมัย
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4. ดานความรับผิดชอบ ควรมีจัดเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานนอกเวลา และไดรับเงินตอบแทน
ตามที่ไดปฏิบัติงาน
5. ดานความกาวหนา หนวยงานควรมีการจัดกิจกรรมใหพนักงานชางไดทัศนศึกษาดูงานเปนประจํา
ทุกป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่น ๆ นอกเหนือจากพนั กงานชางใน
องคการอื่น เพื่อนํามาประมวลผล และวิเคราะหขอมูลโดยรวมไดครอบคลุมยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจของพนังงานสายชางในบริษัทและจังหวัดอื่น วามี
ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตางกันหรือไม
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ในพื้นที่เทศบาลเมือง
ปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Public satisfaction on infrastructure services in Pujaanamepiraya municipality.
Phra Pradaeng District Samut Prakarn Province
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาล
เมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ
และประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มี ตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองปูเจา
สมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ประชาชนในเขตพื้นที่
บริการของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําผลการศึกษามาบันทึก
ขอมูล ประมวลผลวิเคราะหประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนโดยใชวิธีของ Taro Yamane
เพื่อหาจํานวนขนาดกลุมตวัอยางจากประชาชนทั้งหมดและใชวิธีการสุมตัวอยาง ประชาชนอยางเปนสัดสวน
เพื่ อ ให ไ ด จํ า วนกลุ ม ตวั อ ย า งจากแต ล ะตํ า บลไม น อ ย กว า 398 คน ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นกา รศึ ก ษาจึ ง เป น
แบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดสําหรับการวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวดัคาเฉลี่ยและ
การกระจายของขอมูลจากผลการศึกษาทําใหทราบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
เมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้ง 4
ดาน ไดแก ความพึงพอใจดานถนนคมนาคม,ความพึงพอใจดานไฟฟาและแสงสวาง,ความพึงพอใจดานสาธารณะ
สุข,ความพึงพอใจดานการประปา อีกทั้งระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสราง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ
เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึง
พอใจใหแกประชาชนตอไป
คําสําคัญ : โครงสรางพื้นฐาน,คุณภาพการใหบริการของการ
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Abstract
This research is about the satisfaction of the public on the infrastructure services
of Pujaanamepiraya municipality, Phra Pradaeng district, Samutprakarnprovince. The
objectives of this research were to study the level of satisfaction and the satisfaction of
the people on the infrastructure service of Pujaanampingphay municipality, Phra
Pradaeng district, Samutprakarn province. By collecting data from the sample.People in
the service area of Pujaanampingphay municipality, Phra Pradaeng district,
Samutprakarn province the results. To analyze, evaluate and summarize the results of
public satisfaction using the Taro Yamane method to find out the population size from all
the population and use the sampling method. The instruments used in this study are
closed-end and open-ended questionnaires for data analysis. The average and the
distribution of data from the study results indicate that people are satisfied ith the service
of Pujaanampingphay municipality, Phra Pradaeng District. I Prakan Infrastructure
services in four areas: street satisfaction, communication, electricity and lighting
satisfaction, public health satisfaction, water supply satisfaction. Moreover, the level of
people's satisfaction on the infrastructure service of Pujaanampingphay municipality,
Phra Pradaeng district, Samutprakarn province. In addition, the recommendations will be
used as a guideline for planning the development of infrastructure services to be effective
and satisfy the public.
Key Word (s) : Basic structure,Quality of service.

บทนํา
ในป พ.ศ.2475 ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยหลักในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยหลักการสําคัญคือ การยึดหลักวาอํานาจประชาธิปไตยเปนของปวงชนหรืออํานาจสูง สุดในการ
ปกครองประเทศเปนของประชาชน เพื่อเปนการกอใหเกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง โดย
รัฐไดทําการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เรียกวาเทศบาล ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย และการเกิดขึ้นของ
เทศบาลในสมัยนั้นเกดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัด ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เจตนารมณของ
รัฐในขณะนั้นตองการที่จะยกฐานะตําบลตางๆ ซึ่งมีอยูในประเทศไทยประมาณ 4,800 ตําบล จัดตั้งขึ้นเปน
เทศบาลใหไดทั้งหมด (พงษไพบูลย ศิลาวราเวทย,2549:บทคัดยอ)โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งเทศบาลในประเทศ
ไทยนั้นมี 3 เหตุผลใหญๆ ไดแก ประการที่หนึ่งจัดตั้งเทศบาลเพื่อใหสอดคลองกับการเมืองการปกครองใน
ระดับชาติที่เปนประชาธิไตย ประการที่สอง จัดตั้งเทศบาลเพื่อเปนการแบงเบาภาระกิจของรัฐบาล ประการที่
สาม จั ด ตั้ ง เทศบาลเพื่ อ เป น สถาบั น ฝ ก ประชาธิ ป ไตยให แ ก ป ระชาชน เนื่ อ งจากในขณะนั้ น เพิ่ ง จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได
เพี ย ง 1 ป ประชาชนส ว นใหญ ของประเทศยั ง ไม มี ค วามรู ค วามเข า ใจเพี ย งพอในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง ดังนั้น การจัดตั้งเทศบาลที่มีโครงสราง
ลอมาจากการปกครองในระดับชาติ จึงเปนเสมือนสถาบันหนึ่งที่จะชวยใหประชาชนในทองถิ่นมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปกครองมากขึ้น (มรุต วันทนากร และดรุณี หมั่นสมัคร, 2551 : ระบบออนไลน)
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กลาวโดยสรุปคือ องคกรที่เรียกวาเทศบาลที่รัฐจัดตั้งขึ้นมามีโครงสรางหรือรูปแบบองคกรที่เลียนแบบมา
จากระบบรัฐสภาของประเทศ กลาวคือ ใหมีสภาเทศบาลที่มีสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในเขตเทศบาล เพื่อทําหนาที่เปนฝายสภาทองถิ่น แตเนื่องจากวาทองถิ่นตางๆ ในประเทศไทยในขณะนั้นมีความ
เจริญและความหนาแนนของประชาชนแตกตางกัน จึงกําหนดใหมีการจัดตั้งเทศบาลออกเปน 3 ระดับดวยกัน คือ
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลที่เกิดขึ้นมานี้มีฐานะเปนนิติบุคคล มีทรัพยสิน งบประมาณ
และเจาหนาที่เปนของตนเองตลอดจนมีอํานาจอิสระในการจัดบริการในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
ไว จึงนับวาเทศบาลเปนหนวยราชการทองถิ่นตามหลักการกระจายอํานาจอยางแทจริงที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกใน
ประเทศไทย ในระยะตอมารัฐบาลไดปฏิรูประบบราชการ โดยปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหมีความ
เหมาะสมตามภารกิจหนาที่เพื่อลดความซ้ําซอนและใหเกิดเอกภาพมีคลองตัวในการบริหารจัดการโดยไดตราระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 สงผลใหมีการจัดตั้งกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นขึ้น โดยมีภารกิจหนาที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาลสรางความตองการของประชาชนในทองถิ่นและมีการบูรณาการ การแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะดานการใหบริหารจะรวมตัวอยูที่สํานักงานใหญ ตอมาไดมีการรับมอบพื้นที่หลาย
ตํ าบล หลายหมู บ านให อยู ในความรับ ผิ ดชอบของเทศบาลและองคการบริหารส วนตํ าบล จึ งทํ าใหปริมาณ
ประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเพิ่มของพื้นที่และการมีประชากรที่คอนขางหนาแนนยอมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินกิจการขององคการปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการประชาชนทั้งในแง
คุณภาพและปริมาณ ไมวาจะเปนในดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริหารดานเจาหนาที่ใหบริหารและดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก สิ่งเหลานี้จึงสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จึงมีแนวคิดที่จะนํางานทางกานการบริการหลักๆที่เกี่ยวของโดยตรงกับประชาชน เชน งานบริหารจัดการศึกษา งาน
กฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได งานการเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไปงานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน งานขออนุญาตตางๆ งานสงเสริมการเกษตร อินเตอรเน็ตตําบล งานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย และ
งานอื่นๆ ขยายลงไปสูประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหใกล ชิดและดึงประชาชนให เขามามี สวนรวมมากที่สุด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความใกลชิดประชาชนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความกินดีอยูดีของประชาชนใน
แทบทุกดานและมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ การศึกษา ความปลอดภัย โครงสราง
พื้นฐาน เปนตน โดยหนาที่หลักประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือการบริการประชาชน ประกอบ
กับการปกครองสวนทองถิ่น โดยระบบเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเปนระบบการปกครองตนเองในแต
ละพื้นที่ ซึ่งการใหบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถแยกกิจกรรมบริการ (Service Activates)ได
เปน 2 สวน ไดแก การบริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และการบริการเฉพาะดาน
1. การบริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (Public Utility Service) หมายถึง บริการที่ไดแก
ประชาชนทั่วไปอันเปนการใหบริหารที่กระจายกันไปทั้งพื้นที่ โดยผูรับบริการไมจําเปนตองมาขอรับ
บริการโดยตรงก็สามารถรับบริการได เชน การกอสรางซอมแซมถนนทางเทา ไฟฟา น้ําประปา การระบายน้ํา
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการจัดเก็บขยะ เปนตน
2. การบริการเฉพาะดาน (Specific Services) ซึ่งเปนการใหบริการแกประชาชนแตละบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่มีธุรกิจเฉพาะ มีพลังงานของหนวยงานตางๆเปนผูคอยใหบริการ ณ ที่สํานักงานเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล เชน ศูนยบริการสาธารณสุข งานทะเบียนราษฎร งานจัดเก็บภาษี งานการศึกษาและวัฒนธรรม
งานสวัสดิการผูสูงอายุและผูพิการ และงานขออนุญาตกอสรางอาคารตางๆ จะเห็นไดวางานดังกลาวลวนแลวแต
เปนงานใหบริการแกประชาชนและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งจะเห็นวาการปฏิบัติงานใหบริการ
ตางๆเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจแกประชาชนสูงสุดดวย
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การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเปนการสรางรากฐานคุณภาพชีวิต โดยตอบสนองปญหาและความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ บุค ลากร หรือนโยบายการบริหาร ก็สามารถสงผล
กระทบตอการใหบริการได โดยเฉพาะระบบโครงสรางพื้นฐานที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกลําดับแรกในการสราง
ความพึงพอใจใหแกประชาชน ทั้งนี้ สามารถนําขอมูลความพึงพอใจของประชาชนมาริเริ่มและพัฒนาในการ
ใหบริการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นับวา
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงหนึ่งที่อยูบนหลักการกระจายอํานาจทางการปกครองและมีบทบาทหนาที่ใน
การบริการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสังคมสงเคราะหใหแกประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองปูเจา
สมิงพราย อยูในเขตการปกครองของอําเภอพระปะแดงซึ่งไดรับการจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเปนเทศบาลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116 ตอนที่ 9กวันที่ 24 กุมภาพันธ
2542 โดยยกฐานะบางส วนของตําบลเมืองปูเจาสมิง พรายเปนเทศบาลเมื องปูเจ าสมิงพรายเมื่ อวันที่ 25
พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ 2.04 ตารางกิโลเมตร จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบกับประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออม การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จะทําใหทราบถึง
ความพึงพอใจของประชาชนที่อยูภายใตการปกครองของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ซึ่งเปนผลที่สะทอนออกมา
จากความรูสึกนึกคิดของประชาชนในทองถิ่นดังกลาวที่ไดรับผลกระทบโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงนี้ จะสามารถ
สรางความพึงพอใจใหแกประชาชนไดมากนอยเพียงใด ซึ่งจะสะทอนตอความสําเร็จตอการยกระดับของเทศบาล
ตําบล ดังนั้นความพึงพอใจจึงสะทอนถึงประสิทธิผลในการบริหารและดําเนินงานของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ในพื้นที่เทศบาล
เมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ในพื้นที่
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามปจจัยที่แตกตางของประชาชน
3. เพื่อศึกษาขอเสนอและแนวทางการปรับปรุงการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองปู
เจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําไปสูความสําเร็จ

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกที่ดีของบุคคลที่มีตอการดําเนินงานตามโครงสรางพื้นฐานที่ทาง
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายซึ่งไดดําเนินการในการศึกษาครั้งนี้ มี 5 ระดับ คือ
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
สภาพทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม
- เพศ
- อายุ
- สถานะภาพ
- การศึกษา

- อาชีพ

ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการโครงสรางพื้นฐานของ
เทศบาลตําบลเมืองปูเจาสมิงพราย
- ความพึงพอใจดานถนนคมนาคม
- ความพึงพอใจดานไฟฟาและแสง
สวาง
- ความพึงพอใจดานสาธารณะสุข
- ความพึงพอใจดานการประปา
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สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลเมืองปูเจาสมิง
พราย อยูในระดับมาก
2. ประชาชนมีป จจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานดานโครงสราง
พื้นฐานของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ที่แตกตางกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใชในการวิจัยคือประชาชนในพื้นฐานของเทศบาลตําบลเมืองปูเจาสมิงพราย
ที่มาใชบริการที่สานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภออูทองมีจํานวนเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 31,954 รายแลวทํา
การหากลุมตัวอยางมาจํานวน 398 คน ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูล

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ดานโครงการพื้นฐานของ เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ” โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1. เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสราง
พื้นฐาน ในพื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้ นฐานของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามปจจัยที่แตกตางของประชาชน3. เพื่อศึกษาขอเสนอและแนวทางการ
ปรับปรุงการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อนําไปสูความสําเร็จโดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน ในพื้นที่เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการจํานวน
398ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
ตอนที่ 1 เก็บขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เก็บขอมูลความพึงพอใจของประชาชน โดยใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ใหคาน้ําหนักระดับ
ความพึงพอใจจากนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยถือเกณฑการใหคะแนน 1 – 5 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 เก็บขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเดนของการบริการที่ประชาชนประทับใจและจุดที่ควร
ปรับปรุง
การเก็บขอมูลใชวิธีของ Taro Yamane เพื่อหาจํานวนขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชนในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 74,557 คน จากนั้นทําการ
ประเมินความพึงพอใจการใหบริการ โดยภาพรวมจําแนกเปนรายดาน จําแนกเปนรายขอในแตละดาน ของความ
พึงพอใจในการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานถนน ดานไฟฟาฟาแสงสวาง ดานประปา
และดานสาธารณสุข ผลจากการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผลการสํารวจสุมตัวอยางประชาชน จํานวน 398 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนเพศ
ชายคิดเปนรอยละ 71.0 มีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 26.00 สถานภาพสมรสแลวคิดเปนรอยละ
62.0 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 30.85 และอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวคิดเปนรอยละ
37.00
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2. การวิเคราะหผลพบวากลุมตัวอยางประชาชน มีความคิดเห็นตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน
ไปปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานไปปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด 3 ดาน คือ การใหบริการดานถนน การใหบริการดานไฟฟาแสง
สวาง การใหบริการดานการประปา และการใหบริการดานสาธารณสุข อยูในระดับมาก

อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาล
เมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ของเทศบาลเมืองปูเจาสมิง
พราย อํา เภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการพบว า โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อาจเป น เพราะ
ประชาชนมีความคิดเห็นวาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ไดดําเนินการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งดานการ
ให บ ริ ก ารด า นถนน การใหบ ริ การด า นไฟฟ า แสงสว า ง การใหบ ริก ารด า นการประปา การให บ ริก ารด า น
สาธารณสุข ซึ่งความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานอยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด และมีบางสวนที่ตองปรับปรุง ซึ่งสวนใหญปญหาที่ตองปรับปรุงขึ้นอยูกับเงื่อนไขของงบประมาณที่มีอยาง
จํากัด จึงทําใหความตองการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานยังไมครอบคลุมและทั่วถึงทั้งหมด และยังขาดการ
ประชาสัมพันธภารกิจ ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ขาดการพัฒนาบุคลากร ขาดการประสานความรวมมือ
ระหวางบุคคลและหนวยงาน อันเปนปญหาในการพัฒนาดานการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดที่เกี่ยวของการใหบริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ( ประยูร กาญจน
ดุล.2523,18 ) ซึ่งสาระสําคัญของแนวคิดที่เกี่ยวกับหนาที่ในการสงตอการใหบริการสาธารณะแกประชาชนโดยมี
จุดมุงหมาย เพื่อสนองตอความตองการของประชาชนโดยสวนรวม มีองคประกอบที่สําคัญ 6 สวน คือ สถานที่
และบุคคลที่ใหบริการ ปจจัยที่นําเขาหรือทรัพยากร กระบวนการและกิจกรรม ผลผลิตหรือตัวบริการ ชอง
ทางการใหบริการ ผลกระทบที่มีตอผูรับบริการ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาล
เมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเปนไปตามปจจัยที่แตกตางของประชาชน พบวา
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการที่มีปจจัยสวนบุคคล
ตางกัน สวนใหญมีความคิดเห็นตอการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการพัฒนาที่จะสามารถดําเนินการได
อยางทั่วถึง และสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนไดเปนอยางดีนั้น จะตองดําเนินการใหชัดเจนและเปน
รูปธรรม ประชาชนในพื้นที่สามารถประจักษไดจากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น เชน การจัดงบสรรงบประมาณมา
ดําเนินการโครงการตางๆรวมถึงการไดเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุจารี
ศรถนอม (2551) ที่พบวาการที่จะพัฒนาสูความเปนเมืองนาอยูควรจะมีการปฏิรูปงบประมาณในฐานะกลไก
สําคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยเนนการพัฒนาที่ใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชนมีการประสาน
ความรวมมือจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนา เนื่องจาก
ประชาชนยอมรูสภาพปญหาของพื้นที่และความตองการที่จะดําเนินการแกไขปญหาไดเปนอยางดี การพัฒนาจะ
ดําเนินไปไดตามเปาหมาย
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3. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสูความพึงพอใจขอประชาชนที่ มีตอการใหบริการ
ดานโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพบวา การที่
จะพัฒนาเทศบาลเมืองดานปูเจาสมิงพราย โครงสรางพื้นฐาน ผูบริหารและเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองปูเจาสมิง
พราย ควรเห็นแกประโยชนของประชาชนเปนหลั ก ตองสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหเกิดขึ้นแก
ประชาชน รักษาสภาพแวดลอมใหคงอยู ดานการใชน้ําประปาใหทั่วถึง ความพอใจในคุณภาพของน้ําประปา คา
น้ําประปาเหมาะสม ระยะเวลาการซอมแซม ปรับปรุง รวดเร็ว การจดหนวยมิเตอรน้ํามีความเที่ยงตรง ควรดูแล
เอาใจใสในการเก็บขยะในคูระบายน้ําอยางสม่ําเสมอเพื่อปองกันปญหาขยะอุดตัน ควรดําเนินการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ ลอแหลมต อการเกิด อุบัติ เหตุ และอาชญากรรม ซึ่ งสอดคลองกับ ผลการวิจั ยของ
เอกภพ อภัยรัตน (2544) พบวา ปญหาอุปสรรคของการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน บุคลากรของเทศบาล
เมื อ งปู เจ า สมิ ง พราย และผู นํ า ชุ ม ชน ควรมี คณะกรรมการอํา นวยการและคณะกรรมการดํ า เนิ น การเรื่อ ง
โครงสรางพื้นฐาน การประสานงานขามฝายหรือหนวยงานมีมาก ดังนั้นถาในดานใดดีอยูแลวก็เพียงแคพัฒนาตอ
ใหดีมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดานโครงสราง
พื้นฐาน ดานการใหบริการสาธารณะสุขเปนสําคัญ รองลงมาคือดานการประปา คือการจดหนวยมิเตอรน้ํามี
ความเที่ยงตรงคอนขางนอยอยู
2. เทศบาลเมื อ งปู เจ า สมิ ง พราย อํา เภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ควรดํ า เนิ น การเพิ่ ม
งบประมาณการดําเนินการดานการใหบริการดานถนน ดานไฟฟาแสงสวาง ดานการประปา และการใหบริการ
ดานสาธารณะสุข เพื่อความทั่วถึงและครอบคลุมทั้งตําบล ใหประชาชนเขามามีสวนรวม และมีความชัดเจนใน
การดําเนินงาน
3. ดานการใหบริหารดานสาธารณะสุข เทศบาลตําบลเมืองปูเจาสมิงพลายตองจัดใหมีการอบรมพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับการกําจัดพาหะนําโรค โรคติดตอตางๆ เกี่ยวกับเรื่องระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
จัดหาอุปกรณสําหรับใสขยะใหมากเพียงพอตอความตองการของประชาชนในชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพลายใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
4. เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ควรสรางกติกาสังคมที่ดี เพื่อสรางการมีสวนรวมภายใตการนําของผูนํา
ชุมชนที่เขมแข็ง เพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสมของทองถิ่นตนเอง ใชทรัพยากรที่มีอยูแลวให
เกิดประโยชนสูงสุด
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ปจจัยตอแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทกอสรางกรณีศึกษา : บริษัท เอ็น บี ที
คอนสตรัคชั่นแอนตเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
Factors affecting motivation of employees of construction companies.Case Study:
NBT Construction and Engineering Co., Ltd.
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยตอแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทกอสราง กรณีศึกษา : บริษัท เอ็น บี ที
คอนสตรั ค ชั่ น แอนต เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด ” มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ แ ตกต า งกั น
เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูความเทาเทียมกัน
กับแรงจูงใจในการทางาน เปนการศึกษา เชิงสํารวจ กลุมตัวอยางคือ พนักงานของบริษัทกอสรางบริษัท เอ็น บี ที
คอนสตรัคชั่นแอนตเอ็นจิเนียริ่ง จํากัดจํานวนรวม 40 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได
ตอเดือน และการรับรูความเทาเทียมกัน ไดแก ปจจัยการผลิต ผลตอบแทน ความยุติธรรม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการทดสอบดวย T-Test และ Anova
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยตอแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัท เอ็น บี ที คอนสตรัคชั่นแอนต
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในภาพรวมมีระดับการรับรูความเทาเทียมกัน และมีแรงจูง ใจในการทางานในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา ระดับความเทาเทียมกันใน
ดานปจจัยการผลิตและดานการไมเลือกปฏิบัติที่ไดรับมีระดับความเทาเทียมกันในระดับสูง สวนระดับความเทา
เทียมกันในดานผลตอบแทนอยูในระดับปานกลาง ดานการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของพนักงานที่แตกตาง
กัน พบว า พนั กงานที่ มี อายุ ง านที่ แตกตา งกัน มี แ รงจู ง ใจในการทางานที่แ ตกต า งกัน ส ว น เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และรายไดตอเดือนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนความเทาเทียมกัน
โดยรวมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานอยูในระดับสูงในรูปแบบเชิงเสนและทิศทาง
เดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ : ขวัญและกําลังใจ , การปฏิบัติงาน
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Abstract
Research "Factors of employee motivation of construction companies. Case
study: NBT Construction and Engineering Company Limited". To study different
personal factors.To compare employee motivation. And study the relationship between
Perceived equality with job motivation is a survey of the sample. Employees of the
construction company, NBT Construction and Engineering Co., Ltd. total 40 persons.
The tools used to collect data were questionnaires. In this study, we investigated the
personal factors of the employees, namely gender, age, education level, age,
employment, monthly income. Equality and equity are factors of productivity, return,
justice. The statistics used in the analysis are frequency, percentage, mean, standard
deviation. T-test and Anova were used. The motivation factor of the technicians
employed by NBT Construction and Engineering Co., Ltd., as a whole, is the level of
perception of equality. The average level of motivation was 3.65 and the standard
deviation was 0.69. On the other hand, the level of equality in terms of inputs and nondiscrimination was equal. High The level of equality in return is moderate. A comparison
of personal factors of different employees found that employees with different working
ages There are different motives for working. There was no statistically significant
difference at .05 level. The overall equality was correlated with the motivation of the
employees at the high level in the linear and the same direction. Significance level 0.05
Keywords : Morale , Performance

บทนํา
อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญอยางมากในการสงเสริมและพัฒนาชีวิต ความ
เปนอยูของประชาชนไมวาจะเปนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน โดยผูที่
เกี่ยวของในอุตสาหกรรมกอสรางไดแกหนวยงานและธุรกิจหลายประเภทซึ่งประกอบไปดวยกลุมตางๆเชน
ผูรับเหมากอสราง วิศวกร สถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการ ผูผลิตและขายวัสดุกอสราง และผูรับเหมาชวงเปนตน
ซึ่งขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติระบุวาในป 2559 อุตสาหกรรมกอสรางกอใหเกิดการจางงานประมาณ 4.81
ลานคน
บริษัทกอสรางขนาดเล็กมีหนาที่ในการกอสราง ที่พักอาศัยหรือระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วไป จะ
ทําใหเกิดการสรางรายไดจากการจางงานทั่ว ๆ ไปไมวาจะเปนการจางงานในลักษณะรายวันหรือรายเดือน อาทิ
แมบาน คนงาน โฟรแมน วิศวกร และธุรการเปนตน และยังมีการใชเงินจับจายซื้อของที่เปนวัสดุในการกอสราง
การซื้อนามันที่เปนพื้นฐานของการดําเนินงานของการกอสราง และอาหาร เครื่องดื่ม ที่จําเปนและสําคัญตอการ
ทางานซึ่งทั้งหมดนี้ก็เปนการกระจายรายไดและเกิดการจางงานของทองถิ่นนั้น ๆ ก็จะสงผลทําใหแรงงานที่ถูก
จางงานและอาศัยอยูในทองถิ่นนั้นมีความสุขในการทํางาน ที่เกิดจากการทํางานใกลบานและครอบครัว และมี
รายไดที่พอใจ ในสวนของบริษัทก็ประสบความสําเร็จมีกาไรจากการดําเนินงานและเกิดการจางงานเปนชวงตอ ๆ
กันไป
ในบริษั ทกอสรางทั่วไปที่มีขนาดเล็ ก ลักษณะการจางงานและการมีรายไดของพนักงาน พนักงาน
สวนมากมีความรูสึกวาไมมีความมั่นคงและไมมีความแนนอน เนื่องจากบริษัทกอสรางขนาดเล็กที่เพิ่ง เริ่มตน
ธุรกิจหรือดําเนินงานไดไมนานมักไมมีโครงสรางพื้นฐานของบริษัทที่มั่นคง ไดแก สถานะทางการเงิน ระบบ
บริหารจัดการโครงการ และการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารงานเหลานี้อาจไมปรากฏเปนรูปธรรม แต
เปนการบริหารงานดวยความรูสึกหรือประสบการณที่เคยประสบผ านมาของผูที่เปนเจาของกิจการเทานั้น จึง
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานโดยรวมทั้งหมดตามสถานการณของสถานภาพของ
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บริษัทในชวงเวลานั้นๆ ซึ่งจะแตกตางกับบริษัทกอสรางขนาดใหญที่มีโครงสรางพื้นฐานของบริษัทโดยรวมที่
มั่นคง บริษัทกอสรางขนาดใหญมีแนวทางการทางานและการวางแผนในระยะยาวและมีโครงสรางรายไดของ
พนักงานที่กําหนดเปนมาตรฐานของบริษัท จะทาใหประสิทธิภาพโดยรวมของพนักงานโดยรวมทั้งหมดมีสูง
มากกวาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของการทางานของพนักงานในบริษัทกอสรางขนาดเล็กอาจมีนอยกวา
ชองวางระหวา งพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิ บัติงานที่ดี กับ พนักงานที่สมัค รใจและเต็มใจ
ปฏิบั ติ ง านให ไ ด ดี ก็คื อ การจู ง ใจนั่ น เอง ฉะนั้ น ผู บ ริ หารจึ ง จํ า เป น ต อ งใช วิ ธี การจู ง ใจ เพื่ อใหพ นั ก งานใช
ความสามารถและเต็มใจที่จะดาเนินงาน ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานภายใตภาวะที่มีการโนมนาวใจ การจูงใจที่ดี จะ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพมากกวาพนักงานที่ถูกปลอยให ปฏิบัติงานโดยขาดการจูงใจ ซึ่งจะกลายเปน
ขอจากัดอันนาไปสูการหมดกําลังใจในการทางานในทายที่สุด (ธนิกานต มาฆะศิรานนท, 2545: 10)
การจูงใจนับวาเปนหลักปฏิบัติที่สําคัญอยางหนึ่งในทักษะการบริหาร และเมื่อสามารถปฏิบัติไดอยางมี
ประสิ ทธิผ ลแล ว ทั้ง ผูบริหารองคกรและพนั กงานก็จะยิ่งกาวไปสูสัม ฤทธิ ผลได มาก ซึ่ง จะนาพาองคกรไปสู
เปาหมายที่วางไวได
Adams (1965 อางถึงใน วิฑูรย,2537) กลาววา บุคคลจะประเมินผลลัพธที่เขาไดรับจากการทํางาน
ของตนกับ บุคคลอื่นความรูสึกไมเสมอภาคจะเกิด ขึ้น เมื่อบุ คคลรูสึกว ารางวัล ที่เขาไดรับจากการทํางานไม
เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับรางวัลที่บุคคลอื่นไดรับจากการทางาน ซึ่งจะกอใหเกิดผลในทางลบ บุคคลก็จะ
ทุมเทใหกับงานนอยลงหรือตัดสินใจลาออกจากงานก็ได บุคคลจะคาดคะเนผลประโยชนของตนหรือคาดหวัง
รางวัลที่ไดรับเกินจริง ทําใหพนักงานอาจรูสึกถึงความไมเสมอภาคในบางครั้ง อยางไรก็ตามความรูสึกถึงความไม
เสมอภาคนี้จะมีผลตอปฏิกิริยาบางประการ ตัวอยางเชน พนักงานอาจจะโกรธหรือตัดสินใจทิ้งงาน เพราะเกิด
ความรูสึกวารางวัลที่ไดรับไมมีความยุติธรรม เมื่อนําเอารางวัลที่ตนเองไดรับเปรียบเทียบกับรางวัลของบุคคลอื่น
ความรูสึกดังกลาวจะสงผลโดยตรงตอความพึงพอใจในงาน ซึ่งเมื่อบุคคลเกิดความรูสึกไมยุติธรรมเกิดขึ้น บุคคลก็
จะมีความรูสึกที่วาตนเองไดรับผลตอบแทนต่ํากวาความเปนจริง ซึ่งยอมทําให เกิดความทุมเท ความพยายาม
นอยลง บุคคลก็จะทํางานนอยลง สวนบุคคลที่ไดรับผลตอบแทนมากเกินจริง ก็จะเกิดการศึกษางาน แตสาหรับ
บางคนแลว อาจบิดเบือนความสัม พัน ธของป จจั ยการผลิตที่ ใหไป ตัว อย างเชน โบนั สของป ที่ผ านมาไดรับ
มากกวาที่ควรจะเปน บุคคลก็จะหาเหตุผลมาอางเพื่อความเหมาะสมตอผลตอบแทนที่เกินจริงนั้น เมื่อเหตุการณ
ดังกลาวเกิดขึ้นผลกระทบก็จะกระจายกันทั่วไป เพื่อนรวมงานเกิดความไมพอใจตอเพื่อนรวมงานดวยกัน เกิด
ปญหาขึ้นในองคการ ซึ่งเปนปญหาที่จะสงผลตอองคการโดยตรง
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความจําเปนอยางยิ่ งที่ตองศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของแรงจูงใจและระดับการรับรูถึง
ความยุติธรรมของพนักงานในการทํางานของบริษัทกอสรางขนาดเล็ก เพื่อใหนําไปสูการปรับปรุงแกไขปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูความเทาเทียมกันกับแรงจูงใจในการทํางาน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด ที่คาด
ว า จะมี อิ ท ธิ พ ลต อ ความคิด เห็น ของพนั ก งานสายช า งที่ ป ระจํ า สถานที่ กอ สรา งในเขตอาเภอเมื อง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ดังนี้
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1. ตัวแปรตน ประกอบดวย
1.1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายไดตอเดือน
1.2 ความเทาเทียมกัน ไดแก ปจจัยการผลิต ผลตอบแทน ความยุติธรรม
2. ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งนาจะเกี่ยวของกับการรับรูความเทาเทียมกัน ซึ่งไดนํามาสรุปเปน
กรอบแนวคิด ดังที่แสดงในภาพ
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อายุการทํางาน
1.5 รายไดตอเดือน
2. ความเทาเทียมกัน
2.1 หนาที่ความรับผิดชอบ
2.2 ผลตอบแทน
2.3 ความยุติธรรม

ปจจัยตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอ็นบีทีคอนสตรัคชั่นแอนตเอ็นจิเนียริ่ง

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษาโดยทาการศึกษาเฉพาะพนักงานสายชางของเอ็นบีทีคอนสตรัคชั่นแอนต
เอ็นจิเนียริ่ง
2. ขอบเขตดานประชากรโดยทาการศึกษาเฉพาะพนักงานสายชางที่ของเอ็นบีทีคอนสตรัคชั่นแอนต
เอ็นจิเนียริ่งจํานวนรวม30คนโดยการเขาถึงสถานประกอบการเพื่อหาขอมูลนั้นทําไดโดยอาศัยความสัมพันธและ
เครือขายในชวงระหวางการทํา งานซึ่งขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลที่คอนขางออนไหวเพราะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับ
รายไดและเปนขอมูลที่บงบอกถึงความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางถาไมมีความสัมพันธและเครือขายก็
อาจจะไมสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนจริงไดจึงทําใหกาหนดตัวอยางประชากรเพียง30คนเทานั้น
3. ขอบเขตดานระยะเวลาตั้งแตเดือนธันวาคม 2560ถึงเดือนกุมภาพันธุ 2561
4. ขอบเขตดานเนื้อหาเนื้อหาที่ศึกษาประกอบดวย
4.1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานไดแกเพศอายุระดับการศึกษาอายุงานรายไดตอเดือนและ
ทางานในสถานที่ประกอบการเดียวกัน
4.2 ความเทาเทียมกันไดแกปจจัยการผลิตผลตอบแทนความยุติธรรม
สมมติฐานการศึกษา
1. พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน
2. ความเทาเทียมกันมีความสัมพันธกับแรงจูงใจของพนักงาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหเจาของกิจการและผูบริหารที่เกี่ยวของไดคํา นึงถึงความสาคัญของการรับรูความเทาเทียมกัน
ซึ่งนําไปเปนขอมูลในการสรางความพึงพอใจแกพนักงาน
2. เพื่อเปนขอมูลสวนหนึ่งสาหรับใชประกอบการพิจารณาของเจาของกิจการหรือผูบริหารที่เกี่ยวของ
สํา หรับการแกไ ขปรับ ปรุง หรือพั ฒนาการรับรูความเทา เที ยมกัน กับความพึ งพอใจในงานของพนักงานว า มี
ความสัมพันธกันหรือไมอยางไรเพื่อนําไปสูการพัฒนาของกิจการไดอยางถูกตองเหมาะสม
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ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
ในการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยตอแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายชางของบริษัทริชเน็ซเอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิสจํากัดศึกษาจากกลุมตัวอยางจานวนทั้งสิ้น 34 คนโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัยโดยมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมเกี่ยวของกับงานวิจัยโดยเนื้อหากลาวถึงความเทาเทียมกันกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการรับรูควํามเทาเทียมกันและแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรูความเทาเทียมกันกับแรงจูงใจในการทํา งานของพนักงานผลการวิเคราะห
ขอมูลปรากฏดังตารางที่1
ตัวแปร
SD.
ระดับ
X
ความเทาเทียมกันในดานปจจัยการผลิต
1.1 ทานไดรับมอบหมายงานที่ทาทายนาสนใจเหมือนเพื่อน
รวมงานคนอื่นๆในระดับเดียวกัน
ปานกลาง
3.47
0.85
1.2 ทานไดรับอุปกรณเครื่องมือในการทํางานเหมือน
เพื่อนรวมงานคนอื่นๆในระดับเดียวกัน
0.65
มาก
3.89
1.3 งบประมาณในสวนงานที่รับผิดชอบทานไดรับเหมือน
เพื่อนรวมงานคนอื่นๆในระดับเดียวกัน
3.87
0.76
มาก
1.4 วัสดุอุปกรณพาหนะที่ใชในการกอสรางงานที่ทาน
รับผิดชอบทานไดรับเหมือนเพื่อนรวมงานคนอื่นๆ
3.89
0.65
มาก
1.5 ทานไดรับการจัดสรรลูกนองในความดูแลเหมือนกับ
เพื่อนรวมงานคนอื่นๆในระดับเดียวกัน
3.86
0.78
มาก
3.76
0.75
มาก
รวม
จากตารางที่1พบวาพนักงานมีการรับรูความเทาเทียมกันกับแรงจูงใจในดานปจจัยการผลิตอยูในระดับ
มาก ( & =3.76) พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานทานไดรับมอบหมายงานที่ทาทายนาสนใจเหมือนเพื่อน
รวมงานคนอื่นๆในระดับเดียวกันในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( & =3.47) (SD0.85)ดานทานไดรับอุปกรณ
เครื่องมือในการทํางานเหมือนเพื่อนรวมงานคนอื่นๆในระดับเดียวกัน ในระดับเดียวกัน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก( & =3.89) (SD0.65)ดานงบประมาณในสวนงานที่รับผิดชอบทานไดรับเหมือนเพื่อนรวมงานคนอื่นๆใน
ระดับเดียวกันในภาพรวมอยูในระดับมาก( & =3.87) (SD0.76)ดานวัสดุอุปกรณพาหนะที่ใชในการกอสรางงานที่
ทานรับผิดชอบทานไดรับเหมือนเพื่อนรวมงานคนอื่นๆในระดับเดียวกัน ในภาพรวมอยูในระดับมาก( & =3.89)
(SD0.65)และดานทานไดรับการจัดสรรลูกนองในความดูแลเหมือนกับเพื่อนรวมงานคนอื่นๆในระดับเดียวกันใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( & =3.86) (SD0.78)

สรุปผลวิจัย
การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเทาเทียมกันกับแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานในบริษัท เอ็น บี ที คอนสตรัคชั่นแอนตเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยมีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อนํา
ขอมูลที่เปนประโยชนไปเปนแนวทางแกไขเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใหสามารถสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานขององคกรอยางสูงสุดซึ่งใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล
และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อคาความถึ่คารอยละอายุต่ําสุดอายุสูงสุดคาฉลี่ยและคาเบียงเบนมาตรฐาน
งานวิจัยนี้เปนประเด็นสําคัญดังนี้
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ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
พนักงานสวนใหญจะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงมีกลุมอายุ 30ปขึ้นไปมีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมีอายุ5 ปขึ้นไปและมีรายไดตอเดือน10,001 – 20,000 บาท
ระดับการรับรูความเทาเทียมกันและแรงจูงใจในการทํางาน
พนักงานมีระดับการรับรูความเทาเทียมกันโดยรวมอยูในระดับสูงเมื่อพิจารณาออกเปนรายไดพบวา
ความเทาเทียมดานผลตอบแทนมีระดับความเทาเทียมกันอยูในระดับปานกลางสวนความเทาเทียมกันในดาน
ปจจัยการผลิตและความเทาเทียมกันในดานการไมเลือกปฏิบัติที่ไดรับมีระดับความเทาเทียมกันอยูในระดับสูง
สอดคลองกับแนวคิดของAdams ที่กลาววาบุคคลจะพิจารณาความเทาเทียมกันจากปจจัยที่ไดรับ (Output) กับ
ตัวปอน (Input) คือพฤติกรรมและคุณสมบัติในตัวที่เขาใสใหกับงานความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ้นอยูกับการ
เปรียบเทียบการรับรูความสอดคลองระหวางตัวปอนตอผลตอบแทน (Perceived Inputs to Outpus) เมื่อเรา
ทราบระดับการรับรูความเสมอภาคของบุคคลใดก็สามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานของเขาได
พนักงานมีระดับแรงจูงใจในทางานโดยรวมอยูในระดับสูงผลการวิจัยพบวาพนักงานมีแรงจูงใจเปนอยาง
มากหากองคการมีบุคคลที่มีแรงจูงใจในการทางานสูงจะมีผลบวกตอการปฏิบัติงานดังนั้นผลวิจัยพบวาอาจเปน
เพราะบริษัทมีขนาดเล็กทาใหพนักงานรูสึกสบายใจกับงานตลอดจนพนักงานโดยมากชื่นชอบลักษณะงานที่ทา
เนื่องจากพนักงานมีพื้นฐานความรูดานชางโดยเฉพาะตลอดจนมีกิจกรรมภายในเปนตน

อภิปรายผล
สมมติฐานที่1 พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานแตกตางกัน
สามารถแยกเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีเพศตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานไมแตกตางกัน
ซึ่งแตละตําแหนงเปนอาชีพที่ตองทํางานหนักและเผชิญกับสภาพแวดลอมภายนอกดังนั้นพนักงานสวนใหญจึง
เปนเพศชายกรณีที่พนักงานเพศหญิงที่ตองทํางานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมทํางานในตําแหนงนี้ดวยประสบการณที่
ผานมาสามารถทํางานรวมกันไดดังนั้นเพศจึงไมสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานที่มีอายุตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีอายุตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานไมแตกตางกัน
อาจเปนเพราะธุรกิจงานกอสรางมีเทคนิคการดําเนินการที่ทั นสมัยและจับตองไดแบบใกลชิดดังนั้นสิ่งใหมๆจึง
สรางแรงกระตุนใหกับคนอายุนอยหรือมากไดเปนอยางดีอายุจึงอาจจะไมสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานที่
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานไม
แตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานไม
แตกตางกันอาจเปนลักษณะการทํางานของพนักงานของพนักงานธุรกิจกอสรางมีการทํางานที่ใชประสบการณ
จากการเรียนรูหนางานจากการปฏิบัติจริงความรูจากภาคทฤษฎีที่ไดจากการศึกษาอาจจะไมคอยไดนํามาใช
เทาที่ควรสําหรับหนางานดังนั้นผูที่มีประสบการณมากกวาอาจจะประสบความสําเร็จมากกวาผูที่มีความรูทาง
ทฤษฎีมากกวาก็เปนไดระดับการศึกษาจึงอาจจะไมสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานที่มีอายุงานตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีอายุงานตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานแตกตางกัน
เพราะวาพนักงานที่มีอายุงานนอยกวาจะรูสึกวาพนักงานที่มีอายุงานมากกวาไดเปรียบในเรื่องการทํางานทั้งที่
ตนเองก็มีความสามารถไมไดแตกตางจากพนักงานที่มีอายุงานมากกวา ตนสวนพนักงานที่มีอายุงานมากกวาก็มี
ความรูสึกวาตนเองมีอายุงานมากกวาพนักงานที่มีอายุงานต่ํากวาตนซึ่งจากจํานวนพนักงานที่ไดจากกลุมตัวอยาง
พบวาพนักงานที่มีอสยุงานต่ํามีแรงจูงใจในการทํางานต่ํากวาพนักงานที่มีอายุงานสูงกวาพนักงานมีความรูสึกที่
แตกตางกันซึ่งพนักงานเหลานี้ตองปฏิบัติงานรวมกันหากมีความรูสึกที่ไมไดตอกันแลวก็ยากที่จะเกิดแรงจูงใจใน
การทํางานเกิดขึ้นผูบริหารหรือเจาของกิจการควรพิจารณาในเรื่องดังกลาวเชนควรมีการทํากิจกรรมรวมกันมาก
ขึ้นผูบริหารหรือเจาของกิจการควรพิจารณาในเรื่องดังกลาวเชนควรมี การทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้นในการ
สัมมนาตางจังหวัดหรือจัดสรรงานใหเหมาะสมแกความรูและความสามารถ
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
แตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานไม
แตกตางกัน อาจเปนเพราะความตองการด านอื่นที่มีม ากกวาความตองการทางดานรายไดเชนการไดอยูกับ
ครอบครัวการไดอยูกับสถานที่ที่ผูกผันแมจะมีรายไดที่ต่ํากวาก็เต็มใจและยินดีที่จะทําดังนั้นผูที่มีรายไดตอเดือน
มากกวาอาจจะไมมีความสุขทางใจมากกวาผูที่มีรายไดตอเดือนนอยกวาก็เปนไดรายไดตอเดือนจึงอาจจะไมสงผล
ตอแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานที่ทํางานในสถานที่ประกอบการตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานแตกตางกัน
ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่ทํางานในสถานประกอบการตางกันมีแรงจูง ใจในการทํางานของ
พนักงานไมแตกตางกันอาจเปนเพราะพนักงานไดรับการปฎิบัติจากองค กรอยางเทาเทียมกันเชนการไดรับ
ผลตอบแทนขึ้นอยูกับผลงานที่ทําไดการไดรับการชมเชยจากผลงานที่ทําแมจะไมมีความสัมพันธพิเศษกับเจาของ
กิจการการไมถูกเบี่ยงเบนหรือแอบอางผลงานที่ตนทํางานดังนั้นผูที่ทํางานในสถานประกอบการตางกันถาไดรับ
การปฏิบัติจากองคกรอยางเทาเทียมกันอาจจะไมสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ความเทาเทียมกันมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
ผลการวิ จัยพบวา ความเท าเที ยมกันและแรงจูง ใจในการทํ างานของพนั กงานมีความสัมพั นธอยูใน
ระดับสูงในรูปแบบเชิงเสนและทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ0.01
สมมติฐานที่ 2.1 ความเทาเทียมกันในดานปจจัยการผลิตมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงาน
ผลการวิจัยพบวาความเทาเทียมกันในดานปจจัยการผลิตและแรงจู งใจในการทํางานของ
พนักงานมีความสัมพันธอยูในระดับสูงในรูปแบบเชิงเสนและทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ0.05
ผลการวิจัยพบวาดานการไดรับมอบหมายงานที่ทาทายนาสนใจความสัมพันธอยูในระดับปาน
กลางเพราะพนักงานบางคนอาจจะไมตองการรับผิดชอบกับงานใหมๆที่ตนเองไมเคยทํามากอน
ดานการไดรับอุปกรณเครื่องมือในการทํางานมีความสัมพันธอยูในระดับสูงเพราะการที่ไดรับ
อุปกรณเครื่องมือหมายถึงการเล็งเห็นถึงความสามารถของพนักงานที่คาดวาจะใชทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการไดรับงานประมาณในสวนงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธอยูในระดับสูงเพราะการที่
ไดรับงบประมาณหมายถึงพนักงานนั้นมีความไดรับความเชื่อใจในการบริหารเงิน
ดานการไดรับวัสดุอุปกรณพาหนะที่ใชในการกอสรางงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธอยูในระดับ
ปานกลางเพราะพนักงานมีความรูสึกวาการที่ใหสิ่งอํานวยความสะดวกแกพนักงานเปนสิ่งที่ตองปฎิบัติอยูแลว
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ดานการไดรับการจัดสรรลูกนองในความดูแลมีความสัมพันธอยูในระดับสูงเพราะการที่ใหดูแล
ลูกนองจํานวนมากเปนการบงบอกถึงสถานะของบุคคลที่ไดรับการจัดสรรลูกนองวามีความสามารถและเปนที่
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2.2 ความเทาเทียมกันในดานผลตอบแทนมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงาน
ผลการวิ จั ย พบว า ความเท า เที ย มกัน ในด า นผลตอบแทนและแรงจู ง ใจในการทํ า งานของ
พนักงานมีความสัมพันธอยูในระดับสูงในรูปแบบเชิงเสนและทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05ผลการวิจัย
พบวาดานการไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมและแรงจูงใจมีความสัมพันธอยูในระดับสูงเพราะการไดรับเงินเดือนไม
นอยและมากจนเกินไปเปนตัวบงบอกถึงความจําเปนในงาน
ดานการไดรับสัญญาการจางงานที่เปนธรรมและแรงจูงใจมีความสัมพันธอยูในระดับสูงเพราะ
การไดรับสัญญาที่เปนธรรมจะทําใหพนักงานมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นจากสัญญาที่พอใจ
ดานการไดรับสวัสดิการและแรงจูงใจมีความสัมพันธอยูในระดับสุงเพราะรายไดที่ไดจากการ
ทํางานจะไมนอยลงเพราะมีสวัสดิการที่รองรับเชนการหยุดพักผอนการไดรับการพยาบาลโดบไมมีคาใชจายเปนตน
ดานการไดรับคาลวงเวลาและแรงจูงใจมีความสัมพันธอยูในระดับสูงเพราะเมื่อทํางานมากขึ้น
จะไดรายรับมากขึ้น
ดานการไดรับพาหนะสําหรับเดินทางและรับสงทานทั่วถึงและแรงจูงใจมีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลางและพนักงานรูสึกวาไดรับเหมือนกันทุกคน

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยตอแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท เอ็น บี ที คอนสตรัคชั่น
แอนตเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ทางผูบริหารหรือเจาของกิจการสามารถที่จะนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแกไขแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานโดยที่ปจจัยสวนบุคคลและการรับรูความเทาเที ยมกันที่
สัมพันธกับการทํางานของพนักงานเปนตัวแปรที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานโดยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ระดับการรับรูความเทาเทียมกันกับแรงจูงใจในการทํางานพบวาพนักงานมีมีระดับการรับรูความเทา
เทียมกันในระดับสูงและมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับสูงดวยเชนกันเพราะความเทาเทียมกันเปนเหตุผลโดยตรง
ตอแรงจูงใจในการทํางานหากความเทาเทียมกันมีสูงแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานก็จะมีสูงตามไปดวยความ
เทาเทียมกันในดานผลตอบแทนมีระดับความเทาเทียมกันในระดับปานกลางผูบริหารหรือเจาของกิจการควรที่จะมี
มาตรการปรับปรุงแกไขเพราะผลตอบแทนเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับพนักงานถาพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานสูงก็
จะเกิดผลิตผลงานยอยมเกิดประโยชนตอกิจการดังนั้นทางผูบริหารหรือเจาของกิจการไมควรที่จะใหพนักงานมี
ความรูสึกไมเทาเทียมกันเพราะความรูสึกดังกลาวจะสงผลใหพักงานไมมีแรงจูงใจในการทํางานในที่สุด
2. จากผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีอายุงานที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกันทาง
ผูบริหารหรือเจาของกิจการควรที่จะปรับปรุงความแตกตางทางดานอายุงานที่แตกตางกันเพราะพนักงานที่มีอายุ
งานอยกวาจะรูสึกวาพนักงานที่มีอายุงานมากกวาไดเปรียบในเรื่องการทํางานทั้งที่ตนเองก็มีความสามารถไมได
แตกตางขจากพนักงานที่มีอายุงานมากกวาตนสวนพนักงานที่มีอายุงานมากกวาก็มีความรูสึกวาตนเองมีอายุงาน
มากกวาพนักงานที่มีอายุงานต่ํากวาตนซึ่งจากจํานวนพนักงานที่ไดจากกลมตัวอยางพบวาพนักงานที่มีอายุงาตต่ํา
มีแรงจูงใจในการทํางานต่ํากวาพนักงานที่มีอายุงานสูงกวาพนักงานมีความรูสึกที่แตกตางกันซึ่งพนักงานเหลานี้
ตองปฏิบัติงานรวมกันหากมีความรูสึกที่ไมดีตอกันแลวก็ยากที่จะเกิดแรงจูงใจในการทํางานเกิดขึ้นผูบริหารหรือ
เจาของกิจการควรพิจารณาในเรื่องดังกลาวเชนควรมีการทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้นมีการสัมมนาตางจังหวัดหรือ
จัดสรรงานใหเหราะสมแกความรูความสามารถของพนักงาน
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัดตามวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุง
เครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(2) เพื่อเปรียบเที ยบลักษณะที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (3) เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนกับพนักงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัทไทยอะ
โกร เอ็นเนอรยี่ จํากัดกลุมตัวอยา งที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก พนักงานในบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด
ที่ปฏิบัติงานประจําโรงงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร จํานวน 40 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
รอคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก T-test และ F-test
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกร
เอ็นเนอรยี่ จํากัดโดยสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 96 รองลงมาเพศหญิง รอยละ 4 มีอายุระหวาง 31-40 ป
รอยละ 46 รองลงมา อายุระหวาง 20-30 ป ป รอยละ 28 ระดับการศึกษาปวส./ปวท รอยละ 39 รองลงมา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 29 อายุการทํางาน อยูระหวาง 1-5 ป รอยละ 47 รองลงมา 6-10 ป รอยละ 35
รายไดตอเดือน มีรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท รอยละ 47 รองลงมา 10,000-15,000 บาท รอยละ 38
2. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงาน
สายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด โดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานลักษณะที่รับผิดชอบ อยูในระดับสูง ดานความสัมพันธภายในองคกร อยูใน
ระดับสูง ดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง ดานโอกาสกาวหนาในการ
ทํางาน อยูในระดับปานกลาง
3. เปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุง พนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็น
เนอรยี่ จํากัดพศตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายไดโอกาสกาวหนาใน
การทํางาน ดานความสัมพันธภายในองคกร ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานไม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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4. เปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร พนักงานสายชางบริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด อายุตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน
ความสัมพันธภายในองคกร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. เปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร พนักงานสายชางบริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัดระดับการศึกษา โดยรวมทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. เปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร พนักงานสายชางบริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัดอายุการทํางาน โดยรวมทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญที่ทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานความสัมพันธภายในองคกร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. เปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร พนักงานสายชางบริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด รายไดตอเดือนตางกัน โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนดานความสัมพันธภายในองคกร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ
Abstract
Research A Study of Factors Affecting Performance of Employees Case Study:
Thai Agro Energy Co., Ltd. Machine maintenance The Thai Agro Energy Technician (2)
To compare the characteristics that affect the operation. Machine maintenance The staff
of Thai Agro Energy Co., Ltd. (3) to provide advice on the practical work for employees.
Machine maintenance The staff of Thai Agro Energy Co., Ltd. The samples used in this
study were: Employees in the company Thai Asahi Chemicals Co., Ltd. The instrument
used for data analysis was the mean, standard deviation The statistics used in the
hypothesis testing were T-test and F-test.
1. Personal Information of Machine Maintenance Workers Employees of Thai
Agro Energy Co., Ltd., mostly male, 96%, followed by female 4%, aged between 31-40
years, 46%, followed by 20-30 years old. 28 per cent of the total number of students in
vocational education and training were 39 per cent, followed by bachelor degree (29 per
cent), working age (1-5 years), 47 per cent, followed by 6-10 per cent (35 per cent) per
month Earned between 15,001-20,000 baht, 47%, followed by 10,000-15,000 baht, 38%
2. Levels of opinion about Characteristics that affect performance. Machine
maintenance The staff of Thai Agro Energy Co., Ltd. is in high level. When classified as
individual Sort by average to descending order. The nature of responsibility. Is high
Relationships within the organization. Is high Environment and safety at work. At the
moderate level Opportunities in progress. At the moderate level
3. Comparison of characteristics affecting the maintenance work. The employees
of Thai Agro Energy Co., Ltd. differed significantly at the .05 level. Relationships within
the organization. Characteristics that affect performance. There were statistically
significant differences at the .05 level.
4. Comparison of characteristics affecting the operation of machine maintenance.
Employees of Thai Agro Energy Co., Ltd. differed significantly in age at the .05 level.
not different Statistically significant at the .05 level.
5. Comparison of characteristics affecting the operation of machine maintenance.
Thai Agro Energy Co., Ltd. All in all. There were statistically significant differences at
the .05 level.
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6. Comparison of characteristics affecting the operation of machine maintenance.
Technician Thai Agro Energy Co., Ltd. There were significant differences at the .05
level. There was no significant difference at .05 level.
7. Comparison of characteristics affecting the operation of machine maintenance.
Thai Agro Energy Co., Ltd. Employees did not differ significantly in monthly incomes at
the .05 level. Relationships within the organization differed significantly At the .05 level.
Key Word (s) : performance

บทนํา
เทคโนโลยีทางดานตาง ๆ ของเครื่องจักรอุปกรณการผลิตในปจจุบันนี้ ไดกาวหนาไปอยางมาก ทําใหมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีขนาดที่ใหญมากขึ้น เพื่อการประหยัดพลังงานและปองกันความผิดพลาดจาก
ผูใช (Human Error) เครื่องจักรอุปกรณไดเปลี่ยนเปนแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ซับซอนมากยิ่งขึ้น อันเปนผลใหมี
ราคาสูงขึ้นมาก ยิ่งไปกวานั้นสิ่งที่มีบทบาทหลักในการผลิตผลิตภัณฑ ก็ไดเปลี่ยนไปจากการใชแรงงาน เปนการ
ใชเครื่องจักรอุปกรณแทน ดังนั้นจึงกลาววา การทํางานของเครื่องจักรในโรงงานทั้งหลายนั้น กําหนดไดจาก
ประสิทธิภาพในการควบคุมจัดการเครื่องจักรอุปกรณนั้นเอง
ในสภาวการณอยางนี้ โรงงานแตละแหงไดพิจารณาวิธีการตาง ๆ ในการควบคุมจัดการเครื่องจักร
อุปกรณ นับตั้งแตการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance: PM )การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
สวนรวม (Total Productive Maintenance: TPM) หรือ Tero-technology เปนตน นอกจากนี้บางแหงได
เริ่มใชเทคโนโลยีชั้นสูง เชน EDPS (Electronic Data Processing System) หรือระบบการประมวลขอมูลเชิง
อิเล็กทรอนิกส และเทคนิคการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ เปนตน
ในโรงงานบางแหง ไดดําเนินการซอมแซมเครื่องจักรเสร็จแลว กลับปรากฏวาสภาพของเครื่องจักรเลว
ลง มีเหตุขัดของเกิดขึ้นมาอีก จําตองใชวิธีการตาง ๆ ที่ยุงยากในการวิเคราะหหาสาเหตุ เสนอขอปรับตาง ๆ
ออกมา ผลกลับเปนวาตนเหตุของปญหาเหลานี้คือการซอมแซมที่ผิดพลาดไป ขาดประสิทธิภาพ (ฟุดุนางะ อิจิ
โระ, 2536, หนา 1)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107550000157 ไดจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทจํา กัดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํา กัดเมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2550 ประเภทธรุ กิจ ผลติและจํา หนายเอทานอล (แอลกอฮอลบริสุทธิ์ 99.5%) เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกช าระแลว บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญจํานวน 1,000,000,000 หุน
มู ล ค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 1.- บาท คิ ด เป น มู ล ค า ทั้ ง สิ้ น 1,000,000,000.- บาท ทุ น ที่ เ รี ย กชํ า ระแล ว
800,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 1.- บาท
นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทฯ มนีโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบ
การเงินของบริษัทฯ ในแตละปหลังจากหักขาดทุนสะสม ยกมา (ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
แลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลในอัตราที่นอยกวาที่กําหนด ขางตนไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียน
ลักษณะการประกอบธรุกิจ ประวัติความเปนมาและพฒั นาการที่สําคัญ เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิงที่
บริษัทฯ ผลิตไดนั้น จะถูกนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซินเพื่อผลิ ตเปนนํ้ามันเชื้อเพลิง ที่เรียกวา นํ้ามันแกสโซฮอล
โดยการผลิตนํ้ามันแกสโซฮอลในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ เจาอยูหัวเมื่อป
2528 โดยโครงการสวนพระองคไดศึกษาการผลิตแกสโซฮอลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจาก
ออย หลังจากนั้นก็เกิดการตื่นตัวทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขามารวมพัฒนาและนําไปทดสอบกับเครื่องยนตแต
ยังไมเกิดการใชกันอยาง แพรหลาย จนกระทั่งราคานํ้ามันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในป 2546 รัฐบาลจึง
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ไดหันมาผลักดันการผลิตและการใชแกสโซฮอล อยางจริงจัง รวมถึงสงเสริมการผลิตเอทานอลเพื่อนําไปผลิตนํ้า
มันแกสโซฮอล ทั้งนี้ กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงโอกาส ในการเติบโตของธุรกิจผลิตและจําหนาย
เอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง จึงไดจดทะเบียนกอตั้งบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม
2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
โดย บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจากคณะกรรมการเอทานอล
แหงชาติผานมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545ตอมาเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2546 บริษัท ลาน นารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“LANNA”) ไดเขามาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จนทําให LANNA เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 75 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีสถานะเปนบริษัทยอยของ LANNA โดยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตเปนผูคา
นํ้ามันตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซี่งถือ
เปนผูผลิตเอทานอลรายแรกที่ไดรับใบอนุญาตดังกลาว และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ไดทําการแปร
สภาพเปนบริษัท มหาชนจํากัด พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะผลิตภณั ฑ ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ คือ “เอทานอล” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา เอทิลแอลกอฮอล คือ
แอลกอฮอลที่ไดจากการแปร รูปพชืผลทางเกษตรประเภทแปงและน้ําตาล เชน กากน้ําตาล, มันสําปะหลัง,
ขาวโพด เปนตน โดยนํามาผานกระบวนการยอย สลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแปงเปนน้ําตาล และกลั่ น เปนแอ
ลกอฮอลจนไดความบริสุทธิ์ถึง 99.5% โดยปริมาตร ทั้งนี้ เอทานอลมีสูตร โมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือด
ประมาณ 78 องศาเซลเซียส คุณสมบัติโดยทั่วไปเปนของเหลวใส ไมมีสี ติดไฟงาย เปนเชื้อเพลิงที่มีคา ออกเท
นสูง เนื่องจากมีออกซิเจนสูงถึง 35% สามารถนํามาใชทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ซึ่ง
เปนสารปรุง แตงเพื่อเพิ่มคาออกเทนในนํ้ามันเบนซิน โดยสาร MTBE มีขอเสียตรงที่กอใหเกิดคารบอนมอนนอก
ไซดในชั้นบรรยากาศ อีกทั้ง กอใหเกิดสารตกคางและปนเปอนกับนํ้าใตดิน ดังนั้น หากนําเอทานอลไปผสมกับนํ้า
มันเบนซินในอัตราสวนที่เหมาะสมทดแทนจะได เปนนํ้ามันแกสโซฮอล ซึ่งเปนเชื้อเพลิงสะอาดที่เผาไหมได
สมบูรณขึ้น และชวยลดมลพิษทางอากาศ โดยสามารถลดปริมาณ สารประกอบไฮโดรคารบอน คารบอนมอน
นอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2 ) ซึ่งเป นปจั จยัหลกัทกี่อให กดิสภาวะเรอืน กระจกในชั้ น
บรรยากาศ (Green House Effect) รวมทั้งลดควันดํา สารอะโรเมติกส และสารประกอบเบนซิน ซึ่ง จะสงผลดี
ตอ สิ่งแวดลอม
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในดานวิศวกรรมควบคุมและซอมบํารุงเครื่องจักร
จึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร บริษัทไทยอะโกร เอ็น
เนอรยี่ จํากัด เพื่อใชเปนขอมูล นําเสนอไปยังผูบริหารไดนําไปพิจารณา ในการวางแผนและกําหนดนโยบายการ
บริหารองคกร ใหมีประสิทธิภาพและกาวไปขางหนาในอนาคตไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชาง
บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนกับพนักงานดานซอมบํารุงเครื่องจักรของ
พนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่จํากัด
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสังเคราะหเปนกรอบแนวคิด ที่คาด
วาจะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของพนักงานดานวิศวกรรมซอมบํารุงเครื่องจักร บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่
จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
1. ตัวแปรตน ประกอบดวย
1.1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายไดตอเดืออน
1.2 ความเทาเทียมกัน ไดแก ปจจัยการผลิต ผลตอบแทน ความยุติธรรม
2. ตัวแปรตาม ไดแก ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ซึ่งไดนนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิด ดังที่แสดงในภาพ
ตัวแปรตน
1. ปจจัยสวนบุคคล
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อายุการทํางาน
1.5 รายไดตอเดือน

ตัวแปรตาม
ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบตั ิงาน
1. ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2. ดานโอกาสกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน
3. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
4. ดานความสัมพันธภายในองคกร

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
เนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาพนักงานดานวิศวกรรม
การซอมบํารุงเครื่องจักร บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ซึ่งประกอบดวย
1. แรงจูงใจ
2. ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน จากลักษณะ 4 ดาน ไดแก ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ ดาน
โอกาสกาวหนาในการทํางาน ดานความสัมพันธภายในองคกร และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยศึ กษาผลลัพธ 3 ดาน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคไดตามเวลาที่
กําหนด และใชทรัพยากรไดอยางคุมคา

ผล/สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคค
1. ขอมูลสวบุคคลของพนักงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร โดยลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด โดยสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 96 รองลงมาเพศหญิง
รอยละ 4 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 46 รองลงมา อายุระหวาง 20-30 ป ป รอยละ 28 ระดับการศึกษา
ปวส./ปวท รอยละ 39 รองลงมาระดับปริญญาตรี รอยละ 29 อายุการทํางาน อยูระหวาง 6-10 ป รอยละ 35
รองลงมา 1-5 ป รอยละ 31 รายไดตอเดือน มีรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท รอยละ 47 รองลงมา
10,001-15,000 บาท รอยละ 38
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2. ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกร
เอ็นเนอรยี่ จํากัด โดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อจําแนกเปนรายได โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา
ดานลักษณะที่รับผิดชอบ อยูในระดับ สูง ลําดับรองลงมา ดานความสัมพันธภายในองคกร อยูในระดับ สูง และ
ดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน อยูในระดับ ปานกลาง
2.1 ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสาย
ชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ดานลักษณะที่รับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับสูง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย พบวา งานซอมบํารุงมีความหลากหลายไมนาเบื่ออยูในระดับ สูง รองลงมาคือ งานซอมบํารุง
เปนงานที่มีความทาทาย อยูในระดับสูง และมีโอกาสเรียนรูสิ่งแปลกใหมจากงานซอมบํารุง อยูในระดับสูง
2.2 ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
คา เฉลี่ ย จากมากไปหาน อย พบว า พนั ก งานด า นซ อมบํ า รุง มี โอกาสเลื่อนตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้น อยู ในระดั บ สู ง
รองลงมาคือ การเลื่อนตําแหนงในดานการซอมบํารุงมีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติเกณฑก ารเลื่อนตําแหนง
ในดานซอมบํารุง เปฯไปตามเฃความารถในการทํางาน อยูในระดับ ปานกลาง
2.3 ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัดดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
โดยเรียงลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา บริเวณทํา งานสะอาดมีความเปนระเบียบ อยูในระดับสู ง
รองลงมาคือ เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวนความะดวกครบพรอมใชงาน อยูในระดับสูง และการถายเของอากาศ
ความรอน เสียงดัง แสงสวาง อยูในระดับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม อยูในระดับปานกลาง
2.4 ลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสายชางบริษัท
ไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัดดานความสัมพันธภายในองคกรโดยรวมอยูในระดับสูง พนักงานในดานซอมบํารุงมี
ทัศนคติที่ดี สามารถทํางานรวมกันได
3. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของ
พนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน
รายไดตอเดือน
3.1 การเปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่ องจักร ของพนักงาน
สายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด เพศตางกัน โดยรวมแตกตางกัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และรายด า นโอกาสกา วหน า ในหน า ที่ การงาน ด า นความสั ม พั น ธ ภ ายในองค การ มี ลั ก ษณะที่ มี ผ ลต อการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การเปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงาน
สายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ อายุตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนรายดานความสัมพันธภายในองคกร มีลักษณะที่มีผลตอการปฏิบั ติงานฯ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3.3 การเปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงาน
สายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ระดับการศึกษาตางกัน โดยรวมทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
อยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 การเปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงาน
สายชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด อายุการทํางานตางกัน โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และรายดานดานความสัมพันธภายในองคกร มีลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



3.5 การเปรียบเทียบลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร ของพนักงานสาย
ชางบริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด รายไดตอเดือนตางกัน โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญอยางมีนัยสําคัญ
ที่ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานความสัมพันธภายในองคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้
จากการศึกษาลักษณะที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานซอมบํารุงเครื่องจักร
บริษัทไทยอะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัดผลการวิจัย พบวาลักษณะมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่ โดยมี
ความสัมพันธกันเชิงเสน เมื่อมีการจูงใจพนักงานดานซอมบํารุงเครื่องจักร พนักงานสายชางบริษัทไทยอะโกร
เอ็นเนอรยี่จํากัด ในดานมอบหมายลักษณะงานที่ดี เหมาะสมกับสภาพการทํางานของพนักงาน มีโอกาสโอกาส
กาวหนา ทําใหพนักงานเปนที่ยอมรับ การมอบหมายความรับผิดชอบแกพนักงานที่ชัดเจน การไดรับผลสัมฤทธิ์
ของงานที่ดี จะทําใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ งานวิ จัยของสุชาดา
กาญจนนิมมาน (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี
สํานักงบประมาณ พบวาการเพิ่มพูนความรูความสามารถ โอกาสความกาวหนาในหนาที่ มีความสัมพันธกับ
ความคิดเห็นเกี่ย วกับ ประสิท ธิ ภาพในการปฏิบั ติง านการงาน งานวิ จั ยของ นนทั ช ฟรอมไธสง (2552) ได
ทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม แกรนดไฮแอท เอราวัณกรุงเทพมหานคร
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับสูง โดย
เรียงลําดับตามความสําคัญไดแกดานความสําเร็จในการทํางานดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ตามลําดับ งานวิจัยของณัฐธัญ ถนัดรบ
(2545) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการเดินรถการรถไฟแหงประเทศ
ไทย พบวา พนักงานการเดินรถที่มีความกาวหนาในหนาที่การงาน จะมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานปฏิบัติงาน
อยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานดานซอมบํารุงเครื่องจักรบริษัทไทยอะโกร
เอ็นเนอรยี่ จํากัด ครั้งนี้ มีขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. แนะนําองคกรใหความสําคัญ กับแรงจูงใจ โดยการเสริมสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน ในดานของ
ลักษณะงาน ความกาวหนา การยอมรับ ความรับผิดชอบ และการสัมฤทธิผลของงาน เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
การใชแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ประกอบดวย
1.1 การใชแรงจูงใจดวยรางวัลตอบแทน
- คาตอบแทน
- การเลื่อนขั้น/ ตําแหนง
- สวัสดิการตาง ๆ
1.2 การจูงใจดวยงาน
- การหมุนเวียนงาน
- การขยายขอบเขตเนื้อหางาน
- การมอบหมายงานที่ทาทาย
- การมอบอํานาจหนาที่ใหเพิ่มขึ้น
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



1.3 การจูงใจดวยวัฒนธรรมองคการ
- ใชวิสัยทัศนสรางเปาหมายอนาคตขององคการ
- ใชกระบวนการมีสวนรวมในการคิดและ ตัดสินใจ
- ใหความสําคัญตอความตองการของบุคลากร
- ติดตามประเมินผลดวยวิธีธรรมชาติ
2. องคกรควรมุ ง เน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และความรูที่ จํ า เป น ในการทํ า งานใหกับ พนั กงาน เช น
การฝกอบรม เปนตน

เอกสารอางอิง
กิติมา ปรีดีดิลก. (2529). ทฤษฎีบริหารองคการ.กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ. โกมินทรชินบุตร. (2543). การพัฒนา
ขาราชการกับประสิ ทธิผ ลขององค การ: ศึกษาเฉพาะขา ราชการฝายสิ่ งแวดลอมและสุขาภิบาล
มหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ฐิติตา ศรีมงคล. (2540). ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคการ: ศึกษากรณีงานการพิมพองคการคา ของคุรุ
สภา. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ณัฐธัญ ถนัดรบ. (2545). ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการเดินรถการรถไฟแหง
ประเทศไทย. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย,
สถาบันราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา.
ทิพาวดี เมฆสวรรค. (2538). การสงเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ.กรุงเทพฯ: รักอาน.
ธงชัย สันติวงษ. (2526). การบริหารงานบุคคล.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
ธวัชชัย เมฆกระจาย. (2547). การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายจัดเก็บ คาผานทางการ
ทางพิ เ ศษแหง ประเทศไทย. วิ ท ยานิ พ นธ บ ริหารธุ รกิจ มหาบั ณ ฑิ ต , สาขาการจั ด การทั่ ว ไป,
คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ธานินทร สุทธิกุญชร. (2543). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีฝายการพนักงาน
บริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย
, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
นคร บางนิ่มนอย. (2546). ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพนักงานการเดินรถการรถไฟแหง
ประเทศไทย. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา, บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
นนทั ช ฟรอมไธสง. (2552). แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนั กงานโรงแรมแกรนด ไ ฮแอทเอราวั ณ
กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , สาขาบริหารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยธนบุรี.
ปญญา ศรีเพชรสุวรรณ. (2547). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกํานัน .วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ศูนยสงเสริมประสิทธิภาพในสวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ. (2542). คูมือปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: คุรุสภา.
สถิต คําลาเลี้ยง. (2544). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของชางอากาศ: ศึกษาเฉพาะกรณีกอง
สมใจ ลักษณะ. (2546). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน.กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
อัครินทร พาฬเสวต. (2546). ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน.สารนิพนธบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สาขาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.
การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส
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บทคัดยอ
การวิ จั ยเรื่อ งประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ช า งควบคุมเครื่อ งจั กรฝ า ยผลิ ต บริษั ท บี ฟู ด ส โปรดั ก ส
อินเตอรเนชั่นแนล จํา กัด มี วัตถุป ระสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเที ยบประสิท ธิภาพการควบคุม ชางควบคุ ม
เครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ชางควบคุม
เครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 30 คน โดยการใชประชากร
ทั้งหมด เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test, F-test
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส
โปรดั กส อิน เตอรเนชั่น แนล จํ า กัด โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก คาเฉลี่ ย 3.62 เมื่ อจํ าแนกเป น รายด า น โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการปฏิบัติ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 ดานการติดตามและ
ประเมินผล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 ดานการวางแผนงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 และดานการ
จัดสรรผลประโยชน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.47 ตามลําดับ และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน โดยรวมมีความคิดเห็นของชาง
ควบคุมเครื่องจักรฝายผลิตที่มีตอประสิทธิภาพการควบคุม ไมแตกตางกัน ในสวนจําแนกตามอายุตางกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ , การควบคุม
Abstract
The one important part in factories is PRODUCTION. And the production was
controlled by production control staffs who has different external and internal factors
such as performance, sex and age etc. So 30 production control staffs of B Foods Product
Int’l Co.,Ltd. were study to compare factors (4 external factors and 4 internal factors)
that affect to production by using questionnaire. The data was analyzed to percentage
(%), average (µ) and standard deviation (SD). And the hypothesis was analyzed by using
t-test and F-test.
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Opinion of 30 production control staffs of B Foods Product Int’l Co.,Ltd.
showed all 4 external factors are affect to production in high level which Performance (µ
= 3.70) has the highest level followed by Monitoring (µ = 3.65), Planning (µ = 3.64) and
Benefits (µ = 3.47) has the lowest level. But the result of all 3 internal factors were nonsignificant difference at 0.05 except Age factor.
Keywords :Efficiency, Control

บทนํา
เนื่องจากประเทศไทยกําลังอยูในสังคมอุตสาหกรรมไดมีการสงเสริมการขยายตัวทางอุตสาหกรรม
และมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบานและประเทศตาง ๆ ทั่วโลกอย างตอเนื่อง ดังนั้นบุคลากรของ
องคการธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมทั้งภาครัฐ จะตองมีการปรับปรุงคุณภาพใหมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ
เพื่ อ ให บุ ค ลากรทางด า นธุ ร กิ จ อุต สาหกรรมได พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานและองคก าร ซึ่ ง ภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่บีบรัดตาง ๆ อยางเขมงวดทุกวันนี้ การที่จะฝาฟนยืนหยัดอยูใหไดนั้น ขึ้นอยูกับ
องคกรจะสามารถแสดงพลังความคิดสรางสรรค และการปรับปรุงออกมาไดมากนอยเพียงใด (วีรพจน ลือประ
สิทธสกุล, 2557)
การเพิ่มผลผลิตเปนหัวใจของการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิต ระดับชาติ
นํามาซึ่งความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยที่จะตองเรงปรับตัวใหสามารถทําการผลิตสินคาและ
บริการใหมีคุณภาพสูงขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นอยางมีประสิทธิผลโดยใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตเทาเดิมหรือ
นอยกวาเดิมอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารการเพิ่มผลผลิ ตภายในองคกรจะประสมความสําเร็จไดนั้นจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนระบบ มีระเบียบการเพิ่มผลผลิตเปนเรื่องของการมีสวนรวมของทุกคนภายใน
องคกร ทุกคนจะตองมีเปาหมายรวมกัน มีแรงจูงใจมีการทํางานเปนทีม การเพิ่มผลผลิตนั้นผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทจะตองกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหพนักงานทุกคนปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ (อาชาว เตาลานน และสุรศักดิ์ นานานุกุล, 2557)
ป ญ หาความผั น ผวนในกระบวนการผลิ ต และการความคุ ม การผลิ ต คื อ การประสานงานของ
องคประกอบตาง ๆ ไดแก ฝายการตลาด/ ผูจัดจําหนาย ผูสงมอบวัตถุดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ/ สินคา เปน
ตน ซึ่ง ถือเปน หว งโซอุปทานภายในองคกร ที่ จัดไดว ามี ความสํ าคัญมากในกระบวนการผลิต ที่จะทํา ใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางสูงสุด โดยทั่วไปในองคกรแตละองคกรจะมีนโยบาย และแนวทางดําเนินงาน
เปนของตัวเอง (Operate Independently) ดังกรณีของผูผลิตสวนใหญ ที่มุงนโยบายการผลิตดวยปริมาณสูงสุด
(Maximizing throughput) เพื่อประหยัดตนทุนตอหนวย ซึ่งการดําเนินการดังกลาวอาจไมสอดคลองกับอุปสงค
ของตลาด (Market Demand) และสงผลตอปญหาการจัดเก็บสินคาคงคลัง หรือเกิดความไม สอดคลองขึ้นใน
หวงโซอุปทาน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทั้งหมดขึ้นอยูกับความสําคัญของการพยากรณเปนสําคัญ
ที่จะทําใหสามารถผลิต ตระเตรียมสินคาหรือวัตถุดิบไดเพียงพอหรือสอดคลองกับความตองการในอนาคตเพื่อ
วางแผนในโซอุปทานตอไปไดอยางแมนยําทําใหสามารถจัดสรรทรัพยากรการผลิต (Input) ไดแก กําลังคน
วัตถุดิบและการเงิน ไดอยางเหมาะสม (4 M = Man Money Machine Material)
บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไกสดสงออกกับ ไก สดแปร
รูป จากภาวะการแขงขันทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก และสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมมีปจจัยใหมๆ เขามา
เอื้ออํานวยตอการเติบโตมาก เครือเบทาโกรตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหาร และการทํางานใหมี
ระบบและมีประสิทธิภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งที่ผานมา เราไดนํา เทคนิควิธีการใหมๆมาใชเปนเครื่องมือพัฒนา
องคกรอยูเสมอ เชน โครงการปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิภาพ หรือ ไคเซ็น (Kaizen) สําหรับป 2550
เครือเบทาโกร ไดนําเครื่องมือการบริหารที่จะนําไปสูเปาหมายที่สูงกวา ไดแก TPm (Total Productivity
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management) ซึ่งเปนระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนงานและความพยายามในการปรับปรุงงานทุกอยาง
ของทุกคน และรวมทุกหนวยงานของบริษัทในเครือเบทาโกรเขาเปนภาพเดียวกัน อีกทั้งสามารถสื่อภาพรวมของ
แผนงานทั้งหมดใหเห็นในลักษณะโครงสรางการกระจายเปาหมาย (target deployment structure) โดยการ
ปรับระบบการทํางานในปนี้ ไดตั้งเปาโตอีก 15% จาก 30,000 ลานบาท ในปที่แลว เปน 34,500 ลานบาท
ภายในสิ้นป ทั้งนี้ TPm ไดถูกนํามาใชในโครงการนํารองที่โรงงานแปรรูปและผลิตเนื้อไกสด เนื้อไกแชแข็ง และ
โรงงานผลิตภัณฑอาหารปรุงสุกจากเนื้อไกของบริษัท บีฟูด ส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (BFI) ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม เมื่อปกลาย ไดผลลัพธเปนที่นาพอใจอยางยิ่งทั้งทางดานการสรางเปาหมายรวม และเปาหมาย
กระจาย โครงสรางการกระจายเปาหมายจากระดับสายธุรกิจลงสูหนวยงาน และการผลิตที่แสดงความเชื่อมโยง
ของแผนการปรับปรุงตางๆ กับเปาหมายทางการเงิน ในปนี้เครือเบทาโกรเริ่มนํา TPm มาประยุกตใชกับบริษัท
อื่นๆ ในเครืออยางจริงจัง โดยเนนความเหมาะสมกับทางดานทรัพยากร บุคลากร และโครงสรางองคกร และ
ความจําเปนตามสถานการณธุรกิจปจจุบัน ศึกษาหาแนวทางการบริหารตนทุนอยางคุมคา โดยเฉพาะการผลิต
อาหารสัตว และการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทดแทน การเพิ่มสัดสวนยอดขายสินคา (Portfolio) ใหมีมูลคาเพิ่ม
มากขึ้น ดวยกําลังการผลิต 30,000 ตันตอป ดวยงบลงทุนกวา 1,000 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2551
และโรงงานไกปรุงสุกที่จังหวัดลพบุรี ด วยกําลังการผลิต 30,000 ตันตอป ดวยงบลงทุนกวา 1,500 ลานบาท
และจะขยายโรงงานแปรรูปและตัดแตงเนื้อสุกรจาก 1,200 ตัวตอวัน เปน 2,000 ตัวตอวัน ในฐานะผูปอน
วัตถุดิบคุณภาพที่ผูบริโภคมั่นใจได
จากการนําไคเซ็นมาประยุกตใชในองคกรตาง ๆ ทําใหไดรับความสนใจที่ จะนําไคเซ็นมาเปนกลยุทธ
ในการบริหารคุณภาพและการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ดําเนินธุรกิจการผลิต ไกสดสงออกกับ ไกสดแปรรูป บริษัทไดนําหลักการของไคเซ็นมาประยุกตใชในองคกร
เพื่อที่จะนาไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการผลิต เพื่อที่จะปองกันหรือลดความสูญเสียของ
ผลงานหรือชิ้นงานกอนที่จะสงตอใหบุคลากร หรือหนวยงานอื่นที่จะตองรับผิดชอบขั้นตอนตอไป หากพนักงาน
ทุกคนสามารถผลิตผลงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกคาของแตละคนตองการแลว ความสูญเสียทั้งเวลา คาใชจ าย
อื่น ๆ ก็จะไมเกิดขึ้น นั่นหมายถึงตนทุนการผลิตที่ลดนอยลง ความสามารถในการยืนหยัด และการแขงขันในเชิง
ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นโดยบริษัท ไดนําวิธีการของไคเซ็น มาใช โดยใหพนักงานทุกคนไดมีสวนในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคนในบริษัทนับตั้งแตผูบริหารระดับสูง
จนถึงพนักงานระดับลางไดมีสวนรวมในการปรับปรุงวิธีการทํางานและกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา และเพื่อใหการทําไคเซ็น นั้นประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนั้น การศึกษาถึง
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมพนักงานฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จึง
เปน สิ่ง ที่ผู ทํา วิจั ยไดใหความสนใจในการทํ าวิ จัย ครั้งนี้ เพื่อที่จ ะไดท ราบถึง ระดับ ประสิ ทธิ ภาพการควบคุ ม
พนักงานชางควบคุมฝายผลิต และมีปจจัยอะไรบางที่จะสงผลตอการผลิตของพนักงานในการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อที่จะไดเปนแนวทางในการชี้แนะใหพนักงานไดมีประสิทธิภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง และประสบ
ผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ระดับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด อยูในระดับใด
2. ปจจัยอะไรบางที่จะสงผลตอการควบคุมของชางควบคุมเครื่องจักฝายผลิต บริษัทบีฟูดส โปรดักส
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมช างควบคุมเครื่องจักรฝายผลิตบริษัท บีฟูดส
โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
1.
2.
3.
4.

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ประสบการณทํางาน

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การควบคุมตามกิจกรรมไคเซ็น
1. ดานการวางแผนงาน
2. ดานการปฏิบัติ
3. ดานการจัดสรรผลประโยชน
4. ดานการติดตามและประเมินผล

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส
โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุม
เครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต ของบริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด จํานวน 30 คน โดยใชประชากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ
ทํางาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝาย
ผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช scale เปนมาตรวัด
ลักษณะของขอความที่ใชมีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายความวา มีความคิดเห็นมากที่สุด
4
หมายความวา มีความคิดเห็นมาก
3
หมายความวา มีความคิดเห็นปานกลาง
2
หมายความวา มีความคิดเห็นนอย
1
หมายความวา มีความคิดเห็นนอยที่สุด
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เมื่ อ รวบรวมข อ มู ล และแจกแจงความถี่ แ ล ว จะใช ค ะแนนเฉลี่ ย ของกลุ ม ตั ว อย า งแบ ง ระดั บ
ประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ออกเปน 5 ระดับคือ
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุมระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุม ระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุมระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุม ระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุมระดับนอยที่สุด
สวนที่ 3เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
3. สรางเครื่องมือในการวิจัย
4. เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content
Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00
6. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผล
การทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาคาสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับ .97
7. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาทั้งหมดมาวิเคราะห
และประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. คารอยละ เพื่อวิเคราะหลักษณะขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
2. คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุม
เครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
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3. คา t-test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล 2 กลุม ที่มีตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
ควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4. คา F-Test เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลมากกวา 2 กลุมที่มีประสิทธิภาพการควบคุมชาง
ควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One – way Analysis of Variance) และการทดสอบรายคูดวยวิธี Least Square Difference (LSD)

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ประชากรที่ ใชในการศึกษา โดยสวนใหญ เป นเพศชาย จํ านวน 26 คนคิ ดเป นรอยละ 86.67
รองลงมาเปนเพศหญิ ง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33อายุ 25 ป - 35 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
70.00รองลงมามีอายุต่ํากวา25 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 อายุ 36 ป – 45 ป จํานวน 3 คน คิดเปน
ร อ ยละ 10.00ระดั บ การศึ ก ษาอนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท า จํ า นวน 20 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 66.67รองลงมา
มั ธ ยมศึ ก ษา/ปวช. จํ า นวน 8 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 26.67ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 2 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 6.66
ประสบการณทํางาน 16 ปขึ้นไปจํานวน 9 คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาประสบการณทํางาน 6-10 ปจํานวน 8
คนคิดเปนรอยละ 26.67 ประสบการณทํางาน 11-15 ปจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 23.33 ตามลําดับ (ตารางที่1)
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3. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส
โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.62 เมื่อจําแนกเปนรายดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการปฏิบัติ อยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 ดานการติดตามและ
ประเมินผล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 ดานการวางแผนงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 และดานการ
จัดสรรผลประโยชน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.47 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต
บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยรวมและเปนรายดาน
ประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุม
เครื่องจักรฝายผลิต
1. ดานการวางแผนงาน
2. ดานการปฏิบัติ
3. ดานการจัดสรรผลประโยชน
4. ดานการติดตามและประเมินผล
รวม

P

V

ความคิดเห็น

อันดับที่

3.64
3.70
3.47
3.65
3.62

.56
.57
.48
.49
.35

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3
1
4
2

2.1 ดานการวางแผนงาน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.64 เมื่อจําแนกเปนรายดาน
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก มีการวางแผนกําหนดขอบขายงานและความรับผิดชอบในแตละ
ตําแหนงชัดเจน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 รองลงมา นําขาวสารขอมูลตางๆ มาวิเคราะห เพื่อใชในการการ
วางแผนในการแกปญหา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 วางแผนจากปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและสาเหตุ
ของป ญ หาเพื่ อ แก ป ญ หาขององค ก รตามลํ า ดั บ ความสํ า คัญ อยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย 3.76 และ กํ า หนด
ทรัพยากรและเวลาในการดําเนินการ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.31 (ตารางที่3)

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



2.2 ดานการปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.70 เมื่อจําแนกเปนรายดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ได แก มีการกําหนดวันหยุดการทํางานที่ไมจํา เปน การทํางานที่ไม มี
ประโยชน อยูใ นระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 รองลงมา มีการจัดลําดับควบคุมการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงลักษณะคอขวด
ในการทํางาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.86 มีทํากิจกรรม 5 ส. ทุกๆ ของพื้นที่ทํางานกอนลงปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 และ มีการจัดลําดับงานฝายการผลิตใหมีความเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ อยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.45 (ตารางที่4)

2.3 ดานการจัดสรรผลประโยชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.47 เมื่อจําแนก
เปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก มีการควบคุมการผลิตใหอยูในระดับ เพื่อไม
กอใหเกิดทนทุนในการจัดเก็บและตนทุนคาเสียโอกาส อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.86 รองลงมา การควบคุมการ
ผลิต โดยจัดองคความรู ความสามารถ กับพนักงาน อยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.67 ลดความสิ้นเปลืองดวยการ
กําจัดความเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.58 และ พนักงานฝายผลิตมีจํานวนเพียงพอตอ
ปริมาณงาน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.78 (ตารางที่5)
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2.4 ดานการติดตามและประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 เมื่อจําแนกเปน
รายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก วิธีการทํางานมีความเหมาะสมกับพื้นที่เพียงใด มี
ปญหาอุปสรรใด ที่จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 รองลงมา ตรวจสอบวา
การใชทรัพยากรขององคกร เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุป กรณ วาเปนไปตามแผนที่ ตามเวลาและ
คุณภาพ ที่กําหนดหรือไมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 ติดตามและตรวจสอบผลสําเร็จที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรมไคเซ็ น อย า งสม่ํ า เสมอ อยู ใ นระดั บ มาก คา เฉลี่ ย 3.66 และ ประเมิ น ผลที่ ก ระทํ า ไปว า สํ า เร็จ ตาม
วัตถุประสงค อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 (ตาราที่6)
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3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุม
เครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณทํางาน
3.1 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักร
ฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามเพศตางกัน โดยรวมมีความคิดเห็นของ
ชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิตที่มีตอ ประสิทธิภาพการควบคุม ไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา
ดานการปฏิบัติ มีความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในสวน ดานการวางแผน
งาน ดานการจัดสรรผลประโยชน ดานการติดตามและประเมินผล มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน (ตารางที่7)

3.2 ระดับ ความคิด เห็นเกี่ย วกับประสิท ธิภาพการควบคุ มช างควบคุ มเครื่องจักรฝ ายผลิ ต
บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามอายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน ในสวนดานการวางแผนงาน ดานการปฏิบัติ ดานการจัดสรรผลประโยชน มีความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู (1) ดานการ
วางแผนงาน พบวา กลุมต่ํากวา 25 ป มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต
คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 36 - 45 ป (2) ตางกัน ดานการปฏิบัติ พบวา กลุมอายุ ต่ํากวา 25 ป มีความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหว าง 36 - 45
ป (3) ดานการจัดสรรผลประโยชน พบวา กลุมอายุ ต่ํากวา 25 ป มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุมชาง
ควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 25 - 35 ป , กลุมอายุ ต่ํากวา 25 ป มีมีความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิต คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 36 - 45
ป และกลุ ม อายุ ต่ํ า กว า 25 ป มีค วามคิ ดเห็น ต อประสิ ท ธิภ าพการควบคุ มช า งควบคุ มเครื่อ งจั กรฝ า ยผลิ ต
คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุระหวาง 56 ป ขึ้นไป (ตารางที่8)
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3.3 การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ช า งควบคุ ม
เครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน ดานการวางแผนงาน ดานการปฏิบัติ ด านการจัดสรร
ผลประโยชน ดานการติดตามและประเมินผล มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ
รายคู ไมพบความแตกตางเชนกัน (ตารางที่9)
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3.4 การเปรียบเทียบระดั บความคิ ดเห็น เกี่ยวกับ ประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มช างควบคุ ม
เครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามประสบการณทํางานตางกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน ดานการวางแผนงาน ดานการปฏิบัติ ดานการ
จัดสรรผลประโยชน ดานการติดตามและประเมินผล มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และไดทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบรายคู ไมพบความแตกตางเชนกัน (ตารางที่10)

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักร
ฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก 1) ดานการวางแผนงาน
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีการวางแผนกําหนดขอบขายงานและความรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน
การนําขาวสารขอมูลตางๆ มาวิเคราะห เพื่อใชในการการวางแผนในการแกปญหา และวางแผนจากปญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงานและสาเหตุของปญหาเพื่อแกปญหาขององคกรตามลําดับความสําคัญ สวนในการกําหนด
ทรัพยากรและเวลาในการดําเนินการ อยูในระดับปานกลาง 2) ดานการปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก
มีการกําหนดวันหยุดการทํางานที่ไมจําเปน ในการทํางานที่ไมมีประโยชน มีการจัดลําดับควบคุมการผลิตเพื่อ
หลีกเลี่ยงลักษณะคอขวดในการทํางาน ซึ่งมีการจัดทํากิจกรรม 5 ส. ทุกๆ ของพื้นที่ทํางานกอนลงปฏิบัติงาน
และ มีการจัดลําดับงานฝายการผลิตใหมีความเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ อยูในระดับปานกลาง 3) ดาน
การจัด สรรผลประโยชน โดยรวมอยูในระดั บปานกลาง ไดแก มีการควบคุ มการผลิตใหอยูในระดับ เพื่อไม
กอใหเกิดทนทุนในการจัดเก็บและตนทุนคาเสียโอกาส อยูในระดับมาก การควบคุมการผลิต โดยจัดองคความรู
ความสามารถ ตรงกับพนักงาน มีการลดความสิ้นเปลืองดวยการกําจัดความเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน และ พนักงาน
ฝายผลิตมีจํานวนเพียงพอตอปริมาณงาน 4) ดานการติดตามและประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก
วิธีการทํางานมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีปญหา-อุปสรรใด ที่จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง มีการตรวจสอบ
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วาการใชทรัพยากรขององคกร เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ วาเปนไปตามแผนที่ ตามเวลาและ
คุณภาพ ที่กําหนดหรือไม ในการติดตามและตรวจสอบผลสําเร็จที่เกิดจากการดํ าเนินกิจกรรมไคเซ็นอยา ง
สม่ําเสมอ และ ประเมินผลที่กระทําไปวาสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งตางจากผลงานวิจัยของ กุลเชษฐ มงคล
(2554). ไดศึกษาเรื่องปจ จัยที่มี ความสัมพั นธตอการมี สวนรวมในการปรับปรุงอย างตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนักงานฝายการผลิต: กรณีศึกษา บริษัท โตโยตา โบโชคุ ฟลเทรชั่น ซิสเต็ม ผลการศึกษาพบวาซึ่งมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับปากลางอันดับหนึ่งทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับไคเซ็นจากบอรดประชาสัมพันธภายใน
บริษัท ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) อยูในระดับสูงมาก จิตวิทยาดานทัศนคติดานแรงจูงใจ
ดานขวัญและกําลังใจโดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดีอันดับหนึ่ง ทําใหพนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ได ม ากขึ้น การมี ส ว นรวมในการปรับ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง (ไคเซ็ น ) ด า นการมี ส ว นรว มในกิจ กรรม 5ส และ
ขอเสนอแนะ อยูระดับปานกลาง และผลงานวิจัยของสุรศักดิ์ ธรรมโม (2549) ไดทําการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคของโรงงานน้ําตาลในประเทศไทย: กรณีศึกษากลุมวังขนาย ผลการศึกษาพบวา การเพิ่มปจจัย
แรงงานหรือปจจัยทุนในสภาพการผลิตปจจุบันไมสามารถเพิ่มผลผลิตน้ําตาลไดมากนัก เพราะโรงงานน้ําตาล
ประสบปญหาการใชปจจัยการผลิตทั้ง 2 ประเภทมากเกินไป การเพิ่มปริมาณน้ําตาลตองเพิ่มปริมาณวัตถุดิบคือ
ออย จึงจะสงผลใหปริมาณผลผลิตน้ําตาลมีปริมาณสูงขึ้น
ผลการวิ เคราะหเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิด เห็น เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ช า งควบคุ ม
เครื่องจักรฝายผลิต บริษัท บีฟูดส โปรดักส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณทํางาน 1) จําแนกตามเพศตางกัน โดยรวมมีความคิดเห็นของชางควบคุมเครื่องจักรฝายผลิตที่มีตอ
ประสิทธิภาพการควบคุม ไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการปฏิบัติ มีความคิดเห็น แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในสวน ดานการวางแผนงาน ดานการจัดสรรผลประโยชน ดานการ
ติดตามและประเมินผล มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน 2) จําแนกตามอายุตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน ในสวนดานการวางแผนงาน ดานการปฏิบัติ ดานการจัดสรรผลประโยชน มีความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคู ดานการวางแผน
งาน ดานการปฏิบัติ พบวา กลุมต่ํากวา 25 ป มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการควบคุมชางควบคุมเครื่องจักร
ฝายผลิต คาเฉลี่ยมากกวา กลุมอายุอื่น อาจจะเนื่องจาก ชางกลุมนี้อายุยังนอยความคิดเห็นและประสบการณจึง
ตางจากกลุมอายุอื่นๆ 3) จําแนกตามระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน 4) จําแนก
ตามประสบการณทํางานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กุลเชษฐ
มงคล (2554). ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนักงานฝายการผลิต: กรณีศึกษา บริษัท โตโยตา โบโชคุ ฟลเทรชั่น ซิสเต็ม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ปจจัยดานจิตวิทยามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ดานการมีสวนรวมใน
กิจกรรม 5 ส และขอเสนอแนะ ปจจัยดานการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม 5ส และขอเสนอแนะ ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับไคเซ็นที่
แตกตางกันทําใหการมีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (ไคเซ็น) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม 5ส และ
ขอเสนอแนะของพนักงานฝายการผลิตไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
1. ดานการวางแผนงาน ควรมีการวางแผนกําหนดขอบขายงานและความรับผิดชอบในแตละตําแหนง
ชัดเจน คูมือในการปฏิบัติงานเปนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกระบวนการระบุ
ถึงขั้นตอนและรายละเอียดตาง ๆ ของกระบวนการ และมีการรับรูและนําขาวสารขอมูลตางๆ มาวิเคราะห เพื่อ
ใชในการการวางแผนในการแกปญหา
2. ดานการปฏิบัติ ทางองคกรควรจัดมีการกําหนดวันหยุดการทํางานที่ไมจําเปน จัดใหมีการจัดลําดับ
ควบคุมการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงลักษณะคอขวดในการทํางานและมีการกระจายงานได
3. ดานการจัดสรรผลประโยชน จัดใหมีการควบคุมการผลิตใหอยูในระดับคงที เพื่อไมกอใหเกิด
ตนทุนในการจัดเก็บและตนทุนคาเสียโอกาส ในการควบคุมการผลิต องคควรจัดใหมีการอบรมเพิ่มพูนองค
ความรู ความสามารถกับชางในการควบคุมงานผูที่มีหนาที่ควบคุมงานจะตองเปน ผูที่มีความรูความสารารถ
เกี่ยวกับงานที่จะตองควบคุม
4. ดานการติดตามและประเมินผล องคกรควรมีทีมงานประเมินการทํางานที่มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ไดรับผิดชอบ หากมีปญหาอุปสรรใด ที่จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง ควรมีการตรวจสอบ วาการใช
ทรัพยากรขององคกร เชน บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ วาเปนไปตามแผนที่ ตามเวลาและคุณภาพ ที่
กําหนดหรือไม และติดตามและตรวจสอบผลสําเร็จที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมโดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยมุงเนนการศึกษาปจจัย ของแตละ
ประเภทของงานในองคกร
2. ควรศึกษามุงเนนเจาะจงเฉพาะของแตละประเภท พรอมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผูใชประโยชน
วามีความพึงพอใจตอคุณภาพของงานมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดเปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
3. ควรศึกษามุงเนนเจาะจงชวงอายุของการทํางานตอการทํางานในแตละดานเพื่อจะไดประโยชนของ
งานมากที่สุดในแตละประเภท
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การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส ในการปลูกตนหอมดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา
เกษตรกรผูปลูกตนหอม จังหวัดนครพนม
Logistics Cost Analysis inPlanting Spring Onion by Activity Based Costing System:
A Case Study of Spring Onion Farmers in NakhonPhanom Province

ผูวิจัย
อาจารยที่ปรึกษา

ไพศาล เดชปองหา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพี กาญจนะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนโลจิสติกสในการปลูกตนหอมของเกษตรกรในอําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนมดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยเริ่มตน จากการเก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถามและทํา การสัมภาษณกลุมเกษตรตัวอยาง จํานวน 148 รายโดยสุมตัวอย างจากเกษตรกร
ทั้งหมดในอําเภอเมืองนครพนม จํานวน 185 รายคิดเปนรอยละ 80.0 จากนั้นทําการวิเคราะหตนทุนประเภท
ตางๆดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรมตนทุนโลจิสติกสประกอบดวย ตนทุนปริมาณการสั่งซื้อ การขนสง การดูแล
สินคาคงคลังและกระบวนการจัดการคําสั่งซื้อ และระบบขอมูลขาวสารผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีตนทุน
โลจิสติกสเฉลี่ย 23,671 บาท/ไร ประกอบดวยตนทุนที่สําคัญ คือ ตนทุนปริมาณการสั่งซื้อมากที่สุด เปน
คาใชจายในการจัดซื้อหัวพันธุตนหอมเฉลี่ยที่ 9,428 บาท/ไร รองลงมาคือตนทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการเกษตรเฉลี่ย 5,067บาท/ไร และตนทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 4,664 บาท/ไรตามลําดับ จะเห็นไดวา
เนื่องจากตนทุนการสั่งซื้อพันธุตนหอมมีราคาคอนขางสูงจึงสงผลทําใหตนทุนปริมาณการสั่งซื้อรวมเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ : ตนหอม, ตนทุนโลจิสติกส, ตนทุนฐานกิจกรรม, นครพนม
Abstract
The purpose of this research was to study the logistic costsin planting spring
onion of farmers in Muang District, NakhonPhanom province with activity costing
system. The research methodology began with collecting data by questionnaire and
interviewing the148 farmers by simple random samplingfrom population of 185 farmers
as of 80.0 %. Then the data were analyzedby Activity based costing (ABC). Typically,
logistic costs consists of the cost of order quantity, transportation, inventory, including,
order processing and information systems. The result showed that the total average
logistic costs was 23,671 Baht/rai. The important costs emphasis on theaverage order
quantity cost, was 9,428 Baht/rai as the highest cost related with spring onion
seedprocurement, following by the average cost of agricultural tools and equipment
procurement was 5,067 Baht/rai., and the average cost of harvesting was 4,664 baht / rai.,
respectively.It is obvious that, due to highercost of spring onion seedprocurement leads
to the total cost of order quantity increasing.
Key words : Spring Onion, Logistics Cost, Activity Based Costing, Nakhonphanom
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บทนํา
ตนหอมหรือหอมแบง (Spring Onion) เปนพืชที่นิยมปลูกในสภาพดินรวนปนทรายและสภาพอากาศที่
หนาวเย็นเพราะจะทําใหตนหอมมีความอุด มสมบู รณ เป นพืชที่ ดูแลรักษาไดงายและได รับความนิย มนํามา
ประกอบอาหารอยางแพรหลาย นครพนมเปนจังหวัดที่มีสภาพภูมิศาสตรเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการปลูก
ตนหอม มีพื้นที่ติดริมแมน้ําโขงโดยเฉพาะบริเวณอําเภอเมืองนครพนมและอําเภอธาตุพนม ดังรูปที่ 1 ตนหอมจึง
เปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรในจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีสวนชวยสงเสริมใหเกิด
อาชีพแกเกษตรกรในหลายกลุมไมวาจะเปนการใชแรงงานตั้งแต การคัดเลือกพันธุ การปลูก การเก็บเกี่ยว การ
บรรจุ การขนสง จนถึงการกระจายสูผูบริโภคอันเนื่องจากมีการขยายเสนทางทางการคมนาคมการขนสงดานโลจิ
สติกสในจังหวัดนครพนมที่สะดวกและมีการเชื่อมโยงทางถนนขามแมน้ํา โขงจากจังหวัดนครพนมผานสะพาน
มิตรภาพ 3 (นครพนม-คํามวน) เปนเสนทางการคมนาคมขนสงดานการคา และการทองเที่ยวเชื่อมโยงจาก
ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนามและภาคใตของประเทศจีน สงผลใหปริมาณการสงออกตนหอมใน
จังหวัดนครพนม ระหวางป พ.ศ. 2557 - 2559 มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆป ดังรูปที่ 2
พื้นที่ในการปลูกตนหอม (นครพนม)
จํานวนพื้นที่ปลูก (ไร)

1200
1000
พื้นที่ (ไร)

800
600
400
200
0
อําเภอ

รูปที่ 1 พื้นที่ปลูกตนหอมในจังหวัดนครพนม (ไร) [1]
การสงออกตนหอมในจังหวัดนครพนม
มูลคา (ลานบาท)
250
200
150
100

มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ตนหอม (หอมแบง)
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

50
0
2557

2558
ปี พ.ศ. การส่ งออก

2559

รูปที่ 2 ปริมาณการสงออกตนหอมในจังหวัดนครพนม ระหวางป พ.ศ. 2557 - 2559 [1]
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โดยทั่วไปผลผลิตของการปลูกตนหอมจะมีการจําหนายใน 2 รูปแบบ คือจําหนายเปนตนหอมสด ดังรูป
ที่ 3 และจําหนายเปนหัวพันธุตนหอม ดังรูปที่ 4 ซึ่งชองทางการกระจายผลผลิตสูผูบริโภคของเกษตรกรใน
จังหวัดนครพนมนั่นแสดง ดังรูปที่ 5 จะเห็นไดวาจะมีพอคาคนกลางเขามาเกี่ยวของในหลายขั้นตอน สงผลให
อํานาจการกําหนดราคาสินคาโดยเกษตรกรนั้นลดลงจึงทําใหเกษตรกรปลูกตนหอมเสียเปรียบดุลการคาและยัง
สงตอผลกําไรเปนอยางมาก จากปญหาดังกลาวจึง เปนที่มาใหสนใจที่จะทําการศึกษาตนทุนในการปลูกตนหอม
เพื่ อใหท ราบตน ทุ นที่ แทจ ริง ในการดํา เนิน งานแตล ะขั้น ตอนตั้ งแต ตน น้ํ าถึง ปลายน้ํ า เพื่ อใหมีขอมูล ในการ
พิจารณาหาแนวทางลดตนทุนในการดําเนินงาน เทคนิคการวิเคราะหตนทุนที่นิยมใชเพื่อหาตนทุนที่เกิดขึ้นในแต
ละกิจกรรมทุ กขั้น ตอน สามารถนํ า มาช วยวางแผนการดํ าเนิ นงานใหเหมาะสมและคุ ม คา ดว ยเทคนิค การ
วิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing System: ABC)[2]

รูปที่ 3 ลักษณะของตนหอมสด

รูปที่ 4 ลักษณะของหัวพันธุตนหอม
การจําหนายตนหอม

ตนหอมสด

พอคาคนกลางใน
พอคาคนกลาง
เสนอราคากับเกษตรกร
พอคาคนกลางรับซื้อ
สินคาจากเกษตรกร

หัวพันธุตนหอม

พอคาคนกลางนอก

พอคาคนกลางใน

พอคาคนกลาง
เสนอราคากับเกษตรกร

พอคาคนกลาง
เสนอราคากับเกษตรกร

พอคาคนกลาง
เสนอราคากับเกษตรกร

พอคาคนกลางรับซื้อ
สินคาจากเกษตรกร

พอคาคนกลางรับซื้อ
สินคาจากเกษตรกร

พอคาคนกลางรับซื้อ
สินคาจากเกษตรกร

ลาง

นํามาเก็บไวที่คลังสินคา (โกดัง)

ลอกเปลือก

บรรจุ

พอคาคนกลางนอก

บรรจุ

ผูบริโภค

รูปที่ 5 กระบวนการจําหนายตนหอมที่ผานพอคาคนกลาง [1]
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การวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมไดถูกนํามาใชในการวิเคราะหตนทุนทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต การ
บริการและการเกษตร ดังตัวอยางเชน สนั่นเถาวารี และวราภรณ ทุมมานนท [3] ไดทําการศึกษาโครงสราง
ตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี ดวยหลักการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม
(ABC) ทําใหทราบตนทุนโลจิสติกสที่แทจริงและแนวทางการลดตนทุนของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในเขตจังหวัด
จันทบุรี นอกจากนี้ บัณฑิตย เติมสมบัติบวร[4] ยังไดทําการศึกษาหวงโซอุปทานและวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส
ของหอมแดงในจังหวัดศรีสะเกษดวยเทคนิคการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม(ABC) ทําใหทราบถึงโครงสรางหวง
โซอุปทานและตนทุนโลจิสติกสในแตละกิจกรรม และสุทธิศักดิ์ หานนิมิตกุลชัย[5] ไดทําการวิเคราะหตนทุนโลจิ
สติกสของโซอุปทานสับปะรดกระปองในประเทศไทย โดยการสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถาม วิเคราะห
ตนทุนเพื่อหาแนวทางในการลดตนทุนทําใหทราบตนทุนในแตละกิจกรรม สวนภัทรอร ฟองสินธุ[6] ไดวิเคราะห
ตน ทุน โลจิส ติ กส การปลูกขาวโพดเลี้ย งสัต วด วยระบบต นทุ นฐานกิจกรรม ทํา ใหท ราบกิจกรรมที่กอใหเกิด
ตน ทุ น โลจิ ส ติกส ด วยเหตุนี้ จึ ง เลื อกเทคนิ ค การวิ เคราะหต น ทุน ฐานกิจ กรรม (ABC) มาประยุ กต ใช เพื่ อ
ทําการศึกษาตนทุนโลจิสติกสของการปลูกตนหอมในอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแตตนน้ําจนถึง
ปลายน้ําของโครงขายหวงโซอุปทานในการปลูกตนหอมโดยจะพิจารณาตนทุน โลจิสติกสดังนี้คือ ตนทุนปริมาณ
การสั่งซื้อ การขนสง คลังสินคา และกระบวนการจัดการคําสั่งซื้อและระบบขอมูลขาวสาร เพื่อใหทราบตนทุนที่
แทจริงของการดําเนินการปลูกตนหอมและมีขอมูลในการตัดสินใจเพื่อหาแนวทางลดตนโลจิสติกสในการปลูก
ตนหอมใหแกเกษตรกร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหวงโซอุปทานและกิจกรรมโลจิสติกสของการปลูกตนหอม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา
2. เพื่อวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสในการปลูกตนหอม ดวยเทคนิคการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรม

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในรูปที่ 6
ความตองการศึกษาหวงโซอุปทาน จําแนก
กิจ กรรมโลจิ ส ติ ก ส ข องการปลู ก ตน หอม
ตั้งแตตนน้ํา จนถึ งปลายน้ํา และวิเคราะห
ตนทุนโลจิสติกสในการปลูกตนหอม

เ ท ค นิ ค ก า ร
วิเคราะหตนทุน
ฐานกิจกรรม
(ABC)

มี ข อ มู ล ต น ทุ น ดํ า เนิ น งานในแต ล ะ
กิจ กรรมของการปลูกหอมและเสนอ
แนวทางในการควบคุมตนทุน ในการ
ปลูกตนหอม

รูปที่ 6 กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย

วิธีการวิจัย
1. กําหนดโครงขายโซอุปทานและกิจกรรมโลจิสติกสในการปลูกตนหอมดังรูปที่ 7
2. ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะหตนทุนฐานกิจกรรมและกําหนดนิยามตนทุนโลจิสติกสในการปลูกตนหอม
แตละประเภท ดังตารางที่ 1
3. ทําการออกแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร แบบสอบถามจะประกอบไปดว ย
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกร ต นทุนในการดําเนินการผลิตตนหอม ปญหาและอุป สรรคในการดํา เนินงาน
แบบสอบถามนี้ไดผานการพิจ ารณาและเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญสํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม หนวยงาน
กรมวิชาเกษตรจังหวัดนครพนมจํานวน 3 ทานและตัวแทนกลุมเกษตรกร จํานวน 2 ทาน
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4. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เกษตรกรผูปลูกตนหอม
ในเขตอําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม จํานวน 185 ราย ตามทฤษฎีตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอร
แกน[7] จํานวนตัวอยางตองไดอยางนอย 126 ราย แตงานวิจัย นี้ทําการลงพื้นที่สัมภาษณเกษตรกรผูปลูก
ตนหอมไดทั้งสิ้นจํานวน 148 รายคิดเปนรอยละ 80.0 ของประชากรทั้งหมด
5. ลงพื้นที่เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามและสัมภาษณโดยตรงในชวงเวลาตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560

1. เตรียมดิน

2. การเตรียมหัวพันธุตนหอม

3. การปลูก

6. จัดเก็บสินคา

5.เก็บเกี่ยวผลผลิต

4. บํารุงดูแลรักษา

7. จัดจําหนาย

8. การขนสง

รูปที่ 7 กระบวนการปลูกตนหอมในจังหวัดนครพนม [1]
ตารางที่1 รายละเอียดกิจกรรมโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกตนหอมในจังหวัดนครพนม [3]
ตนทุนโลจิสติกส
กิจกรรมโลจิสติกส
รายละเอียดกิจกรรม
ตนทุนปริมาณการสั่งซื้อหรือสั่ง
การจัดซื้อ
การจัดหาปจจัยการผลิตไดแก หัวพันธุ
ผลิต (Quantity Costs)
(Procurement)
ต น ห อ ม เ ค รื่ อ ง มื อ อุ ป ก ร ณ ท า ง
การเกษตร ปุยอินทรีย ปุยเคมี ยากําจัด
วัชพืช และสารบํารุงหัวตนหอม
การเคลื่อนยายวัสดุ
การเก็บเกี่ยว การขนสงตนหอมจากไร
(Material Handling)
ไปคลังสินคา (โกดัง) และคาเสื่อมราคา
อุปกรณที่ใชในการขนสง
ตนทุนการขนสง
การขนสง
คาขนสง เชน คาน้ํามัน คาเสื่อมราคารถ
(Transportation Costs )
(Transportation)
และคาบํารุงรักษารถหรือคาจางขนส ง
รวมถึงการสูญเสียจากการขนสง
ตนทุนคลังสินคา
คลังสินคาและการ
คาใชจายในการบริหารจัดการคลังสินคา
(Warehousing Costs)
จัดเก็บ
ที่ ใ ช ใ นการจั ด เก็ บ ป จ จั ย การผลิ ต เช น
คาแรงงาน
(Warehouseand
Storage)
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ตนทุนกระบวนการคําสั่งซื้อและ
ระบบขอมูลขาวสาร
(OrderProcessing&Information
System Costs)

การติดตอสื่อสาร
ทางดานโลจิสติกส
(Logistics
Communications)
การดําเนินการตามคําสั่ง
ซื้อของลูกคา(Order
Processing)

คา ใช จ ายที่ใช ในการติด ต อสื่ อสารของ
เกษตรกรกั บ พ อ ค า ผู ค นกลางเช น
คาใชจายโทรศัพท
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตนหอม
ตามคํา สั่ ง ซื้อของพ อคา คนกลางคือค า
วัสดุสํานักงานเชนคากระดาษคาปากกา

6. วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการหาคาเฉลี่ยและนําคาเฉลี่ยของตนทุนโลจิสติกสแตละประเภทมาทํา
การวิเคราะหดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรม(ABC) ดังสมการที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การคํานวณตนทุนกิจกรรมและตนทุนโลจิสติกสดวยวิธีตนทุนฐานกิจกรรม [3]
ตนทุนโลจิสติกส กิจกรรมโลจิสติกส
การคํานวณ
(บาท/ไร)
(บาท/ไร)
ต น ทุ น ป ริ ม า ณ การจัดซื้อ – จัดหา 1. คาจางในการเตรียมดิน
1.1 คาตัดหญา ฟางขาว +คาไถดะ ไถแปร+ คาปนดิน+คายก
การสั่งซื้อ
(Procurement )
หรือสั่งผลิต
ร อ งทํ า แปลงปลู ก +ค า ฉี ด ยาคุ ม วั ช พื ช = [จํ า นวน (ครั้ ง )
(Quantity
x จํานวน(คน) x จํานวน(วัน) x คาจาง (บาท/คน/วัน)]
Costs)
2. คาจัดซื้อเครื่องมือ-อุปกรณทางการเกษตร
2.1 เครื่องสูบน้ํา= [จํานวน(เครื่อง/ไร) x ราคา/เครื่อง]
2.2 สายยางรดน้ํา= [จํานวน(มวน/ไร) x ราคา/มวน]
2.3 ทอน้ํา (ทอน้ํา PVC)= [จํานวน(ทอน/ไร) x ราคา/ทอน]
2.4 สปริงเกอร= [จํานวน(ตัวไร) x ราคา/ตัว]
2.5 จอบ คราดหัวแหลม= [จํานวน(ตัว/ไร) x ราคา/ตัว]
3. คาจัดซื้อวัตถุดิบในการดูแลบํารุงรักษา
3.1 ปุยอินทรีย +ปุยเคมี +ยากําจัดวัชพืช +ปูนขาว +ยาบํารุง
หัวตนหอม
= [ปริมาณx ราคา]
4. คาจัดซื้อ-จัดเตรียมวัตถุดิบ
4.1 เมล็ดพันธตนหอม= [ปริมาณ(กก./ไร) x ราคา(บาท/กก.)
x พื้นที่ปลูก (ไร)]
4.2แกลบ= [ปริมาณ(ตัน/ไร) x ราคา/ตัน]
4.3ฟางขาว= [ปริมาณ(กอน/ไร) x ราคา/กอน]
5. คาจางในการดําเนินการปลูก
5.1 คาแรงงานในการปลูกและโรยฟางขาว= [คาจาง (บาท/
คน/วัน) x จํานวน(คน)จํานวน(วัน)]
5.2 คาแรงงานโรยแกลบ= [คาจาง (บาท/คน/วัน) x จํานวน
(คน)จํานวน(วัน)]
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การเคลื่อนยายวัสดุ 1.คาจางการเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.1 คาแรงงานในการถอนตนหอม= [คาจาง (บาท/คน/วัน)
(Material
x จํานวน(คน)xจํานวน(วัน)]
Handling )
1.2 คาแรงงานในการมัดจุกตนหอม= [คาจาง (บาท/คน/วัน)
x จํานวน(คน) xจํานวน(วัน)]
1.3 คา แรงงานในการเคลื่อนย ายผลผลิตไปยั งคลังสิ นค า
(โกดัง)= [คาจาง (บาท/คน/วัน) x จํานวน(คน)จํานวน(ครั้ง)]
ตนทุนการขนสง การขนสง
1. คาน้ํามันในการขนสง= [ระยะทางไป-กลับจากไรถึงบานตอ
(Transportation (Transportation) ครั้ง (กม./ครั้ง) x ราคาน้ํามัน (บาท/ลิตร) xจํานวน (ครั้ง)
2. คาเสื่อมราคารถที่ใชในการขนสง = ราคารถ (บาท) /
Costs)
[ ระยะเวลาที่คาดวาจะใชได (ป) x จํานวนพื้นที่ปลูกตอป
(ไร/ป) x ปริมาณผลผลิตตอไร (กก./ไร) ]
3. คาดูแลรักษารถที่ใชในการขนสง= คาซอมบํารุงตอป (บาท/ป)
/ [จํานวนพื้นที่ปลูกตอป (ไร/ป) x ปริมาณผลผลิตตอไร (กก./ไร) ]
4. คาจางคนขับ= คาจางคนขับตอเที่ยว (บาท/เที่ยว) /ปริมาณ
ผลผลิตตอเที่ยว (กก./เที่ยว)
ตนทุนคลังสินคา คลังสินคาและการ 1. คาจางแรงงานในการขนตนหอมขึ้นแขวนบนราวตาก=
[คาจาง(บาท/ คน/วัน) x จํานวน(คน) x จํานวน(วัน)]
(Warehousing จัดเก็บ
Costs )
(Warehousing
and Storage)
ตนทุน
การติดตอสื่อสา
1. คาใชจายโทรศัพท=[อตราคาโทรศัพท(บาท/นาที) x จํานวน
กระบวนการ
ทางดาน
นาทีที่ใชงาน(นาที/ป)] /[จํานวนไรที่เพาะปลูกตอป (ไร)
โลจิสติกส(Logistics x ปริมาณผลผลิตตอไร (กก./ไร) ]
จัดการ
คําสั่งซื้อและ
Communications)
ระบบขอมูล
การดําเนินการตาม 1. คากระดาษ= [อัตราคาสมุด (บาท/เลม) x จํานวนเลมที่ใช
ขาวสาร (Order คําสั่งซื้อของลูกคา งาน (เลม/ป) ] / [จํานวนพื้นที่ปลูกตอป (ไร) x ปริมาณผลผลิต
Processing and (Order Processing ) ตอไร (กก./ไร) ]
Information
2. คาปากกา= [อัตราคาปากกา(บาท/ดาม) x จํานวนปากกาที่
System Costs)
ใชงาน(ดาม/ป) ] / [จํานวนพื้นที่ปลูกตอป (ไร) x ปริมาณ
ผลผลิตตอไร (กก./ไร) ]
7. สรุปตนทุนโลจิสติกสแตละประเภทโดยคํานวณหาตนทุนเฉลี่ยตอไรและสัดสวนรอยละตอตนทุน
ทั้งหมดเฉลี่ยตอไร
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกตนหอม จํานวน 148 รายคิดเปนรอยละ
80.0 ของประชากรที่มีอาชีพปลูกตนหอมทั้งหมดในอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมเมื่อไดขอมูลมาแลว
ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางตนทุนโลจิสติกส จากนั้นคํานวณหาตนทุนโลจิสติกสที่ทําใหเกิด
ตนทุนที่แทจริงในการดําเนินการปลูกตนหอม สรุปผลของขอมูลไดจากการสัมภาษณเกษตรกรสวนใหญจะจาง
แรงงานในการดําเนินการปลูกตนหอมและมีรายละเอียดในการดําเนินงานดังนี้
1. โครงขายหวงโซอุปทานและกิจกรรมโลจิสติกสของการปลูกตนหอม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําไดดัง
รูปที่ 8
ตนน้ํา

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

พอคนคนกลางใน
จังหวัดนครพนม

เมล็ดพันธุตนหอม
คลังสินคา
การจัดเตรียม
พื้นที่ปลูก

เกษตรกร

สงออก
การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต

การดูแล
บํารุงรักษา

พอคนคนกลางนอก
จังหวัดนครพนม

รูปที่ 8 โครงขายหวงโซอุปทานของการปลูกตนหอมในจังหวัดนครพนม [1]
2. สรุปการวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสของการปลูกตนหอมดวยระบบฐานกิจกรรมในแตละกิจกรรม
แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสรุปตนทุนโลจิสติกสดวยวิธีตนทุนฐานกิจกรรม
ตนทุนโลจิสติกส
ตนทุนปริมาณการสั่งซื้อ
หรือสั่งผลิต(Quantity
Costs)

ตนทุนการขนสง
(Transportation Costs)

กิจกรรมโลจิสติกส
1. คาจางในการเตรียมดิน
2. ค า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ -อุ ป กรณ ท าง
การเกษตร
3. คาจัดซื้อ-จัดเตรียมวัตถุดิบ
4. คาจางในการดําเนินการปลูก
5. คาจางการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการ
เคลื่อนยายวัสดุ
รวม
1. คาน้ํามันในการขนสง
2. คาเสื่อมราคารถที่ใชในการขนสง
3. คาดูแลรักษารถที่ใชในการขนสง
รวม

ตนทุนเฉลี่ยตอไร
(บาท/ไร)
1,271.22

5.37

5,067.85

21.41

9,428.60
1,757.99

39.83
7.43

4,664.22

19.70

22,189.88
1,120.84
291.13
22.68
1,434.65

4.73
1.23
0.10
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ตนทุนคลังสินคา
(Warehousing Costs )

1. คาจางแรงงานในการขนตนหอมขึ้น
แขวนบนราวตากในคลั ง สิ น คา เพื่ อ การ 36.92
จัดเก็บ
รวม
36.92
1. ค า ใช จ า ยโทรศั พ ท ติ ด ต อ สื่ อ สาร
7.58
ทางดานโลจิสติกส
2. คาคําสั่งซื้อของลูกคาสมุด ปากกา
2.73

ตนทุนกระบวนการจัดการ
คําสั่งซื้อและระบบขอมูล
ขาวสาร
(Order Processing and
Information System Costs)
รวม
รวมตนทุนทั้งหมดเฉลี่ย/ไร

0.16

0.03
0.01

10.31
23,671.76

100

อภิปราย
เกษตรกรผูปลูกตนหอมมีตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 23,671 บาทตอไร โดยมีตนทุนปริมาณ
การสั่ง ซื้ อหรือสั่ง ผลิ ตเป นสั ด ส วนที่ มากที่ สุด คิ ดเป นรอยละ 93.74 ของตน ทุ น โลจิ สติ กส รวมเฉลี่ ย ทั้ง หมด
รองลงมาเปนตนทุนในการขนสง คิดเปนรอยละ 6.06 ตามดวยตนทุนการจัดการคลังสินคา คิดเปนประมาณรอย
ละ 0.16 ในขณะที่ตนทุนสํา หรับการจั ดการคําสั่ง ซื้อและขา วสารเกิดขึ้นนอยมากคิดเปนรอยละเพียง 0.04
เนื่องจากตนทุนปริมาณการสั่งซื้อเปนสัดสวนที่มากที่สุดในตนทุนโลจิสติกสเฉลี่ย ซึ่งเปนตนทุนที่ประกอบดวย
ตนทุนคาจัดซื้อ-จัดเตรียมวัตถุดิบมากที่สุดคิดเปนรอยละ 39.83 รองลงมาคือคาจัดซื้อเครื่องมือ -อุปกรณทาง
การเกษตร (รอยละ 21.41) คาจางการเก็บเกี่ยวผลผลิต (รอยละ 19.70) คาจางในการดําเนินการปลูก(รอยละ
7.43) และคาจางในการจัดเตรียมดิน (รอยละ 5.37) ดังรูปที่ 10ผลการศึกษานี้ใหผลที่สอดคลองกับงานวิจัยของ
สนั่นและวราภรณ[3] บงชี้วาโครงสรางตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี ก็มี
สัดสวนที่มากที่สุดมาจากตนทุนปริมาณการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต รองลงมาคือตนทุนการขนสง และตนทุนดูแล
สินคาคงคลังเชนเดียวกับบัณฑิตย เติมสมบัติบวร[4] ไดทําการศึกษาตนทุน โลจิสติกสในโซอุปทานหอมแดงใน
จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชวิธีการวิเคราะหดวยระบบตนทุนฐานกิจกรรม ไดทําการศึกษาในเรื่องของตนทุนโลจิ
สติกสในการขนสงผลผลิต ซึ่งมีดวยกัน 2 กรณี คือ เกษตรกรสงผลผลิตไปยังคลังสินคาของพอคาระดับจังหวัด
พอคาระดับจังหวัดเปนผูมารั บผลผลิตโดยตรงจากไรของเกษตรกร สําหรับงานวิจัยนี้เปนการศึกษาตนทุนโลจิ
สติกสตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําซึ่งมีความแตกตางกันคือ ตนทุน โลจิสติกสในการขนสงผลผลิต และตนทุนโลจิ
สติกสในกระบวนการผลิต
19.70%

5.37%
21.41%

7.43%

คาจางในการเตรียมดิน
คาจัดซื้อเครื่องมือ-อุปกรณทาง
การเกษตร
คาจัดซื้อ-จัดเตรียมวัตถุดิบ
คาจางในการดําเนินการปลูก

39.83%

คาจางการเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
การเคื่อนยายวัสดุ

รูปที่ 10 ผลการวิเคราะหตนทุนปริมาณการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต
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ขอเสนอแนะ
ผลจากการวิเคราะหขอมูลตนทุนโลจิสติกสการปลูกตนหอมของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม จะเห็นได
วา ตนทุนเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต เปนตนทุนที่มีคาใชจายมากที่สุด เปนตนทุนที่ใชจายไปในการ
จัดซื้อ-จัดเตรียมวัตถุดิบจึงสงผลโดยตรงตอตนทุนดานการผลิต ดังนั้นจึงควรมีการบริหารจัดการในดานหัวพันธุ
ตนหอม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. เกษตรกรควรปรับปรุงวิธีการจัดเก็บหัวพันธุตนหอม เพื่อลดตนทุนในการซื้อหัวพันธุตนหอม
2. เกษตรกรควรดําเนินการปรับปรุงระบบการสงน้ําไปสูแปลงตนหอม เพื่อลดตนทุนคาใชจายตางๆ
ของเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร
3. เกษตรกรควรมีการปรับปรุงสภาพดินใหเหมาะสมกับหัวพันธุที่นํามาเพาะปลูก เพื่อลดตนทุนการใช
ปุยเคมี
4. ควรทําการวิจัยในการจัดเก็บหัวพันธุตนหอม เพื่อนําไปใชปลูกในครั้งตอไป เพื่องายตอการดูแล
บํารุงรักษา
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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการประยุกตใชหลักการวิศวกรรมคุณคามาใชในการวิเคราะหคุณคาของกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ชนิดออน ในกระบวนการผลิตสุดทาย โดยเลือกผลิตภัณฑ A6X เปน
กรณีศึกษาเนื่องจากสายการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวมีการใชเครื่องจักรและอุปกรณชวยผลิตอื่นๆ เชน จิ๊ก ฟก
เจอร ตลอดจนมีแรงงานที่ใชในการผลิตจํานวนมาก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดตนทุนในการผลิต ในสวนของ
ตนทุนแรงงานที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตที่ไมจําเปน และไทกอใหเกิดมูลคาเพิ่มอกผลิตภัณฑ อิกทั้งเปนขั้นตอน
การผลิตที่ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพออกไปใหไดมากที่สุด
การปรับปรุงที่เกิดขึ้นไดดําเนินตามแผนงานวิศวกรรมคุณคาทั้ง 7 ขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตเลือกโครงการ
และทําการเลือกขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมคุณคา และทําการวิเคราะหหนาที่ การทํางานแตละขั้นตอน
เพื่อหาหนาที่การทํางานหลัก และหนาที่การทํางานรองของกระบวนการผลิตไปใชเปนแนวทางการปรับปรุง โดย
การนําขอเสนอในการปรับปรุงโดยความคิดสรางสรรค และการประเมินขอเสนอในการแกไขปรับปรุง ตลอดจน
การทดลองและการพิสูจน และติดตามผล ทั้งนี้ไดนําหลักการ ESCR มาประยุกตใชเพื่อใหลดการสูญเปลาในการ
ผลิตที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังทํากาผสมผสานารผลิตแบบตอเนื่องเขาไป ในบางชวงเวลาที่ทําการ
เปลี่ยนแปลงได แทนการผลิตแบบปจจุบันซึ่งเปนการผลิตบบชุดทั้งหมดทใหเกิดการปรับปรุงดังกลาวไดผลดียิ่งขึ้น
ผลการดําเนินงานดังกลาวพบวา สามารถลดตนทุนแรงงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนขอมูลที้จากการศึกษา
เวลาการผลิตของผลิตภัณฑในแตละกระบวนการผลิตสวนสุดทาย จาก 8.1028 เหลือ 4.2515 บาทตอแผน
หรือลลง 47.53% ในดานทรัพยากรการผลิตที่ใช เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนตามปริม าณการผลิตกอนการ
ปรับปรุงพบวาสามารถลดปริมาณการใชเครื่องจักรลงได 40% และลดจํานวนแรงงานลง 60%
คําสําคัญ : ตนทุนในการผลิต,วิศวกรรมคุณคา,แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชนิดออน
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Abstract
This the article to apply the technique of value engineering in order and analyze
the value of final process manufacturing of the Flexible print circuit board. The assembly
line of product A6X is study of interest because such line use many machines and
equipment such as jigs and fixtures as well as a lot of manpower. The target of this work
to reduce the labor cost through the elimination of unnecessary operations and non-value
added activities as much as possible.
The study follow the seven stages of value engineering technique. Firstly, the
project selection is resumed and the concerned data are collected in the second staged.
After that, Functional analysis of each working procedure is applied in order to classify
the primary and the secondary functions. Consequently, the improved methods are
reduced in the creativity stage, then, evaluated in the next stage, The improved methods
are implemented and follow up in the final stage. Furthermore, the ESCR Technique is
employed to eliminate the production wastes from unnecessary operations. Besides, the
adaptation between bath and continuous production enhances the effectiveness of this
improvement.
After the improvement , it was found that the labor cost , determined from the
working time using time study technique, was reduced from 8.1028 to 4.2515 Bath/sheet
or 47.53 % reduction. In case of production resource compared to the production order,
the numbers of the machine and manpower used in such production were reduced for
40% and 60% respectively.
Key Word (s) : Cost of product ,Value Engineer , Flexible print circuit board

บทนํา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่ภาคการผลิตมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) จํานวนมากในแตละป ประเทศไทยกําลัง
เผชิญหนากับการแขงขันจากประเทศคูแขงทั้งในดานการเปนแหลงลงทุนและเปนตลาดสงออก โดยอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ไดชะลอตัวอยางตอเนื่องตั้งแต ป 2550 ในขณะที่สถานการณการแข็ง
คาของเงินบาทก็ทําใหตนทุนในการลงทุนในไทยสูงกวาประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบ
ศูนยวิจัยกสิกรมีความเห็นวาปรากฏการณการปรับตัวลดลงของมูลคาการลงทุนโดยตรงในไทย บงชี้วา
อนาคตการผลิตและการสงออกสินคาในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมขยายตัว ในอัตรา ที่ ต่ํา ลง
กวาปจจุบันเนื่องจากไทยเริ่มสูญเสียความสามารถในการแขงขันทางดาน คาจางแรงงาน แกประเทศอื่น ในขณะ
ที่ประเทศไทยยังมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีจํากัดทําใหไมสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมที่เนนการใชเทคโนโลยี
และการออกแบบขั้นสูงไดเชนกันอยางไรก็ดีมีปจจัยที่เอื้ออํานวยตออุตสาหกรรมอันไดแก การปรับลดอากรขา
เขาของวัตถุดิบในการผลิตสินคาตามมติของ ค.ร.ม. การงด เก็ บภาษีสงออกและการใชมาตรฐานสินคารวมกัน
ตามขอตกลงไทย-ญี่ปุน (JTEPA) รวมถึงการที่ปจจัยการผลิตนําเขามีราคาถูกลงจากการแข็งคาของคาเงินบาท
และการเมื องที่ จ ะมี ค วามชั ด เจนมากขึ้น ในปลายป นี้ ทว า มาตรการและสภาพแวดล อมเหล า นี้ จ ะมี ผ ลให
อุตสาหกรรมไดเปรียบในระยะหนึ่งเทานั้น เนื่องจากประเทศคูแขงอื่นๆก็เริ่มมีการทยอยทําขอตกลงทางการคา
ในรูปแบบเดียวกัน
ศูนยวิจัยกสิกรไทยเห็นวาประเทศไทยควรเรงปรับตัวโดยพยายามหันไปผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่ม (value
added) สูงขึ้น รัฐบาลควรใหการสงเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมกับภาคธุรกิจโดยอาจจัดตั้งในรูปของ
ศูนยพัฒนาทักษะขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแตละประเภทเพื่อใหแรงงานที่ผานการฝกอบรม
สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมนั้นๆ อีกทั้งควร เพิ่มการสนับสนุนผูประกอบการภายในประเทศใน
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม อิเล็ กทรอนิกส และเพิ่มการเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะ
และเทคโนโลยีในปจจุบันนอกเหนือจากการยกเวนภาษีในชวง 1-2 ปแรก เชน การใหเงินชวยเหลือหรือกูยืมใน
อัตราดอกเบี้ย ต่ําแกบริษัทที่มีโครงการพัฒนาดานผลิตภัณฑ ระบบการผลิต แรงงานหรือแผนธุรกิจ นอกจากนี้
ควรมีการสงเสริมใหมีการประสานกัน ระหวางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัย
และสถาบันตางๆ กับภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถนํางานวิจัยตางๆ มาใชไดจริงในแงของการคาปรับปรุง
ระบบลอจิ ส ติ ก ก เพื่ อใหไ ทยคงเป น แหล ง ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น เขา มาลงทุ น พร อมๆกั บ ที่ ย กระดั บ อุต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสไทยตอไป
ในปจจุบันการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศในประเทศไทยมีแนวโนม
ลดลง เนื่องมาจากปญหาตนทุนทางดานราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตที่สูงขึ้นนอกจากนั้นแลว ผูประกอบการยัง
ตองเผชิญกับปญหาคาแรงและคาครองชีพของประเทศไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นดวยเชนกัน สงผลใหเปนการเพิ่มภาระ
ตนทุนการผลิต โดยเมื่อนําคาแรงและคาครองชีพของประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน
ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน และประเทศอินเดียแลว ทําใหเห็นวาประเทศไทยกําลังสูญเสียความได เปรียบ
ทางดานตนทุนการผลิต จากคาจางแรงงาน ประกอบกับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมมีการพึ่งพาการนําเขา
วั ต ถุดิ บ สู ง ซึ่ ง จะส ง ผลให การตั้ ง ราคาสิ น คา จํ า เป น ต อง ปรั บ ราคาสู ง ขึ้น ตามไปด ว ย หากพิ จ ารณาโดยไม
ระมัดระวัง แทนที่จะเปนการเพิ่มผลกําไร แตอาจทําใหไมสามารถขายสินคาได ดังนั้น การเพิ่มผลกําไรดวย
วิธีการลดตนทุนการผลิตในสถานประกอบการ จะทําใหสามารถเพิ่มผลกําไรไดดวยความพยายาม ของสถาน
ประกอบการเอง ถาสามารถลดตนทุนไดราคาขายก็สามารถปรับลดลงได ซึ่งจะสงผลถึงการเพิ่มปริมาณการขาย
ไดดวยและเปนวิธีที่มีความแนนอน ที่สุ ดซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธที่ผูประกอบการตองพิจารณามาใชในสถาน
ประกอบการของตนเอง
นอกจากจะแขง ขัน กัน ด า นคุณ ภาพและราคาเช น ป จ จุ บั น นี้ แ ล ว นั้ น ทุ ก องคกรยั ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ ง
ขวนขวายหาทางเพื่ อเพิ่มประสิท ธิภ าพในการทํา งานและลดต นทุ นการผลิ ตเพื่ อความ สามารถในการขาย
ผลิตภัณฑอันจะนํามาซึ่งความเจริญเติบโตและกาวหนาขององคกรยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะถาองคกรใดเจริญเติบโต
สอดคลองกับเศรษฐกิจโลกแลว ยอมเปนสัญญาณบอกถึงการประสบความสําเร็จขององคกร ดังนั้นองคกรควรนํา
วิศวกรรมคุณคาที่นํา ไปใชในโครงการตาง ๆ นั้นเปรียบเสมื อนสิ่ งมหัศจรรยที่ ทํ าใหเกิด ความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถลดตนทุนใหต่ํา ลงได อยางมีระบบโดยไมลดคุณภาพเลยจุดมุงหมายหลัก คือการลดตนทุน
การผลิต หรือขจัด คา ใชจาย ที่เกินความจํ าเปน โดยเนนการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใชเทคนิคทาง
วิศวกรรมเขามาชวยวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering VE) เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชสําหรับการลดตนทุนที่ไดผลดี
มาก เพราะ วิศวกรรมคุณคา สามารถประยุกตใชกับลักษณะงาน หลากหลาย ตั้งแตการออกแบบ ผลิตภัณฑ
ปรับปรุง กระบวนการผลิต ปรับปรุงวิธีการทางานที่ดีขึ้น ลดการใช วัสดุลง หรือแมแตการปรับปรุง งานดาน
บริการก็ได โดยมุงหมายที่จะลดตนทุน โดยที่เทคนิควิศวกรรมคุณคายังคงรักษาคุณภาพ ของงานไวโดยไมลดลง
แตประการใด วิศวกรรมคุณคา ไมเพียงแตสามารถ ลดตนทุนการผลิตและสงผลดีตอหนวยงานที่เกี่ยวกับการ
ผลิตเทานั้น แตยังสามารถ นําไปประยุกตใชไดทุกสาขา เนื่องจากวิศวกรรมคุณคาเปนกระบวนการทางความคิด
กระบวนการทางการวิเคราะห กระบวนการ หาเหตุผลจึงสามารถใหคุณคา (Value) หลายๆ ดานขึ้นอยูกับการ
นําไปใชงานใหตรงกับวัตถุประสงค ขององคกรซึ่งโดยวัตถุประสงคโดยทั่ว ๆ ไปขององคกร คือการแสวงหาผล
กําไรซึ่งเปนสิ่งแนนอนวาวัตถุประสงคดังกลาวมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง แตเนื่องจากในวัตถุประสงคขององคกร
นั้นยังมีสิ่งตาง ๆ อีกมากมายหลาย ๆ อยางเพื่อใหองคกรคงอยูและพัฒนาอยางกาวหนาไดนั้น ก็จะตองรักษา
และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเปนอยูของพนักงานที่รวมทํางาน โดยจะตองประกันเรื่องความมั่นคงของรายได และ
ทําใหเพิ่มขึ้นดวย แตการคาดหวังนี้จะเปนจริงไดก็ตอเมื่อองคกรมีกําไรอยาง แนนอนแลว ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการ
อยูรอด และการพัฒนาขององคกร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการทํางานแตละขั้นตอนในกระบวนการผลิตสุดทายของการผลิตแผงวงจรไฟฟาชนิดออน
เพื่อทําการวิเคราะหหาหนาที่หลักและหนาที่รองหรือกระบวนการที่ไมกอใหเกิดคุณคา ที่ทําใหมีตนทุนในการ
ผลิตจากการใชทรัพยากรมนุษยและเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้นโดยไมจําเปน
2. ประยุกตใชหลักการวิศวกรรมคุณคา (Value Analysis/Value Engineering) ในการวิเคราะหหนาที่การ
ทํางาน (Function) ของแตละขั้นตอนในกระบวนการผลิตเพื่อหากระบวนการยอยที่ไมกอใหเกิดคุณคาและทําการกําจัด
กระบวนการเหลานั้นเพื่อจุดมุงหมายในการลดตนทุนการผลิตทั้งตนทุนที่เปนแรงงานและตนทุนที่เปนเครื่องจักร
หลักการและแนวความคิด
การศึกษาในครั้ง นี้ เป น การศึ กษาเชิง สํ ารวจสถานประกอบการที่ ใช ในกรณี ศึกษาครั้ง นี้เป นบริษั ท
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง ซึ่งเปนผูนําในการผลิตสินคาประเภทแผงวงจรชนิดออนเพื่อการสงออก
และเปนสถานประกอบการที่มีกําลังการผลิตและไดรับความนาเชื่อถือจากลูกคาอยูในอันดับตนๆของโลก โดย
ผลิตภัณฑนี้จะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมประกอบสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากมายหลายประเภท เชน
โทรศัพทมือถือ, อุปกรณและชิ้นสวนคอมพิวเตอร เปนตน
การศึกษาการลดตนทุนในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณคาผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการทํากรอบแนวความคิดการวิจัยโดยได
นําแนวทางของวิศวกรรมคุณคามาประยุกตใชในกระบวนการผลิตเพื่อประโยชนและเปนแนวทางการพัฒนาและ
แกปญหาตอการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สามารถสรุปไดดังนี้วิศวกรรมคุณคา หรือ VE (Value
Engineering) คือ การนําหลักทางทางวิศวกรรมเขามาชวยในการวิเคราะหกระบวนการตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมาย
หลักคือ “การลดตนทุนการผลิต
วิศวกรรมคุณคามีเหตุผลหลัก คือ “การลดตนทุนการผลิต” โดย
- กําจัดสวนเกิน ตนทุนวัสดุลดลง ทําใหตนทุนการผลิตลดลงไปดวย
- เปลี่ ย นไปใช อย า งอื่นที่ ใช แ ทนกัน ได ซึ่ ง มี ตน ทุ น ที่ ต่ํา กว า คํ า ว า แทนกัน ได หมายถึง ทํ าหน า ที่ ไ ด
เหมือนกัน คุณภาพไมลดลง
- ลดกระบวนการใหสั้นลง ผลิตงานไดเร็วขึ้น ทําใหตนทุนกระบวนการลดลง
วิศวกรรมคุณคาไมเพียงแตสามารถลดตนทุนการผลิตและสงผลดีตอหนวยงานที่เกี่ยวกับการผลิ ต
เทานั้น แตยังสามารถนําไปประยุกตใชไดทุกสาขา เนื่องจากวิศวกรรมคุณคาเปนกระบวนการทางความคิด
กระบวนการทางการวิเคราะห กระบวนการหาเหตุผล จึงสามารถใหคุณคา (Value) หลายๆ ดานขึ้นอยูกับการ
นําไปใชงาน
แผนงานวิศวกรรมคุณคา (Valle Engineering Job Plan)
แผนงานวิศวกรรมคุณคานั้น ไดมีการวางแผนอยางเปนระบบทุกขั้นตอน และจะตองเปนวิธีการทาง
วิทยาศาสตรดวย การทํางานตองทําทีละขั้นตอน ถามีการขามขั้นตอน ผลที่จะไดนั้นก็จะไมสมบูรณ
การประยุกตวิศวกรรมคุณคาใหไดผลตองทําตามแผนงาน 7 ขั้นตอนตามลําดับ คือ
1) การเลือกโครงการหรือเปาหมาย (Project selection Phase)
2) การรวบรมขอมูล (Information Phase)
3) การวิเคราะหหนาที่การทํางาน (Functional Analysis Phase)
4) การทําขอเสนอในการแกไขปรับปรุงโดยความคิดสรางสรรค (Creation Phase)
5) การประเมินขอเสนอในการแกไขปรับปรุง (Evaluation Phase)
6) การทดสอบและการพิสูจน (Investigation Phase)
7) การเสนอผลงานและติดตามผล (Implementation and Follow up)
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
การศึ กษาครั้ ง นี้ เ พื่ อ นํ า ขอ มู ล มาทํ า การวิ เคราะหโ ดยใช เ ทคนิ ค วิ ศ วกรรมคุ ณ ค า เพื่ อลดต น ทุ น ใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสกรณีศึกษาการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ชนิดออนโดยไดทําการศึกษาจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใชหลักการของวิศวกรรมคุณคา
มาใชในการลดตนทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มยอดการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง และ
รวมถึงการนําผลจากการศึกษาที่ไดไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อลดตนทุนในการผลิตได

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชการวิเคราะหหนาที่โดยหลักการวิศวกรรมคุณคา
เพื่อลดตนทุนการผลิต
2. รวบรวมขอมูลในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตนทุนจากการใชทรัพยากรมนุษย และเครื่องมือ
เครื่อ งจั ก ร และประเมิ น สถานะป จ จุ บั น จากการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ย อยทั้ ง หมดในแต ล ะขั้น ตอนของ
กระบวนการผลิตสุดทาย
3. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากการศึกษากระบวนการผลิตยอยในแตละขั้นตอนการผลิตที่ไม
เพิ่มคุณคาโดยการใชการวิเคราะหหนาที่ตามหลักการวิศวกรรมคุณคา
4. วิเคราะหหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพื่อกําจัดกิ จกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑ ในแตละ
กระบวนการผลิตยอยโดยการวิเคราะหความเปนไปไดทางดานเทคนิค และความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตร
5. นําผลการวิเคราะหไปประยุกตใชจริงกับกระบวนการผลิตยอยในกระบวนการผลิตสุดทาย
6. เปรียบเทียบผลจากการนําไปประยุกตใชงานจริง โดยการเปรียบเทียบตนทุนแรงงานจากการใช
ทรัพยากรมนุษยและเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
7. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะจากการวิจัย พรอมสงการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับสมบูรณ

ผล/สรุปผลการวิจัย
หลังจากที่ไดทําการประยุกตใชหลักการลดตนทุนกระบวนการผลิตตามหลักวิศวกรรมคุณคามาเปน
แนวทางในการดําเนินการศึกษา ผลการลดตนทุนของผลิตภัณฑ A6x ในสวนกระบวนการผลิตสุดทาย โดย
นําเสนอในสวนของตนทุนจากการดําเนินการผลิต กลาวคือ ตนทุนแรงงานที่เกิดจากกรณีศึกษาในครั้งนี้ สามารถ
นํามาสรุปได ดังนี้
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ตารางที่ 4.14 ผลการลดตนทุนแรงงานในกระบวนการผลิตสุดทาย
ตนทุนแรงงาน (บาท/แผน)
หนาที่การทํางาน
กอนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
Fn3 - ตรวจสอบคุณภาพ
4.1479
1.7832
Fn2 - ผลิต
3.0634
2.0393
Fn1 - เตรียมการผลิต
0.8915
0.4290
ผลรวม
8.1028
4.2515

%ลดลง
57.01%
33.43%
51.87%
47.53%

ภาพที่ 4.6 แสดงผลการลดตนทุนแรงงานในกระบวนการผลิตสุดทาย

จากตารางที่ 4.1.4 แสดงผลการลดทุนแรงงานในกระบวนการผลิตสุดทายโดยสวนตรวจสอบคุณภาพ
(FN3) ตนทุนแรงงานกอนการปรับปรุงอยูที่ 4.1479 บาทตอแผน หลังปรับปรุงอยูที่ 1.7832 บาทตอแผน คิด
เปน 57.01% สวนที่สองคือสวนผลิต(FN2)ตนทุนแรงงานกอนการปรับปรุงอยูที่ 3.0634 บาทตอแผน หลัง
ปรับปรุงอยูที่ 2.0393 บาทตอแผน คิดเปน 33.43% สวนสุดทายคือสวนเตรียมการผลิต(FN1)ตนทุนแรงงาน
กอนการปรับปรุงอยูที่ 0.8915 บาทตอแผน หลังปรับปรุงอยูที่ 0.4290 บาทตอแผน คิดเปน 51.87%
ผลการลดตนทุนแรงงานในกระบวนการผลิตสุดทาย ในตารางที่ 4.14 แสดงตนทุนแรงงานของแตละ
หนาที่การทํางาน จะเห็นวา Fn3 – ตรวจสอบคุณภาพ มีตนทุนแรงงานกอนปรับปรุงอยูที่ 4.1479 บาท/แผน
และ ตนทุนแรงงานหลังปรับปรุงอยูที่ 1.7832 บาท/แผน คิดเปนเปอรเซ็นตลดลง 57.01%Fn2 – ผลิตมีตนทุน
แรงงานกอนปรับปรุงอยูที่ 3.0634บาท/แผน และ ตนทุนแรงงานหลังปรับปรุงอยูที่ 2.0393บาท/แผน คิดเปน
เปอรเซ็นตลดลง 33.43% และ Fn1 – เตรียมการผลิตมีตนทุนแรงงานกอนปรับปรุงอยูที่ 0.8915บาท/แผน
และ ตนทุนแรงงานหลังปรับปรุงอยูที่ 0.4290บาท/แผน คิดเปนเปอรเซ็นตลดลง 51.87% ผลรวมของตนทุน
แรงงานกอนปรับปรุง 8.1028บาท/แผนหลังการปรับปรุง4.2515บาท/แผนคิดเปนเปอรเซ็นตลดลง 47.53%
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต สามารถทําใหตนทุนที่เกิดขึ้นเฉพาะตนทุนแรงงานลดลงโดยคิด
เปนมูลคาไดประมาณ 924 บาท/ล็อต หรือ 194,040 บาทในเดือนธ.ค. ป พ.ศ. 2559 (ปริมาณการผลิตเดือน
ธันวาคม ป พ.ศ. 2559 = 210 ล็อต)
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ทั้งนี้ จากการดําเนินกรณีศึกษา จําเปนตองมีการลงทุนเพิ่มจากการปรับปรุงเครื่องจักร เชน จิ๊ก, ฟกสเจอร
, หรืออุปกรณในการผลิตอื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น 201,352 บาท โดยคาดวาจะสามารถคืนทุนไดภายในปริมาณการ
ผลิตที่ 218 ล็อต
ในสวนของทรัพยากรการผลิตที่ใชในกระบวนการผลิ ตสุดทาย เมื่อเทียบตามสัดสวนปริมาณการผลิต
กอนปรับปรุง (เดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 2559) สามารถสรุปได ดังนี้
- ปริมาณการใชเครื่องจักรลดลง 40%
- จํานวนแรงงานลดลง 60%
สภาพโดยรวมของสายการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการไหลของกระบวนการผลิตได
อยางตอเนื่อง สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑที่เกิดขอบกพรองไดอยางรวดเร็วขึ้นจากการแจงปญหา
กลับ (Quality Feedback System) ไดรวดเร็วกวาระบบการผลิตแบบเดิม

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้
เพื่อศึกษาการทํางานแตละขั้นตอนในกระบวนการผลิตสุดทายของการผลิตแผงวงจรไฟฟาชนิดออน
เพื่อทําการวิเคราะหหาหนาที่หลักและหนาที่รองหรือกระบวนการที่ไมกอใหเกิดคุณคา ที่ทําใหมีตนทุนในการ
ผลิตจากการใชทรัพยากรมนุษยและเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้นโดยไมจําเปน
ทําการวิเคราะหหนาที่การทํางานหลัก (Primary Function) และหนาที่การทํางานลอง (Secondary
Function) โดยจะพิจารณาความสําคัญของแตละขั้นตอนในการทํางานวามีสวนชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของ
กระบวนการผลิตไดหรือไม ซึ่งจะทําใหสามารถแยกแยะความสําคัญของแตละขั้นตอนการผลิตไดมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ชวยในการวิเคราะหหาวิธีในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป จะเห็นวาหนาที่
หลัก (Primary) ยังตองคงการทํางานไว สวน หนาที่รอง(Secondary Function) ยังมีกระบวนการที่สําคัญ และ
บางกระบวนการสามารถที่จะตัดออกไปและไมไดเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดมูลคา ไดเพื่อลดเวลาในการทํางาน
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ประยุกตใชหลักการวิศวกรรมคุณคา (Value Analysis/Value Engineering) ในการวิเคราะห หนาที่
การทํางาน (Function) ของแตละขั้นตอนในกระบวนการผลิตเพื่อหากระบวนการย อยที่ไมกอใหเกิดคุณคาและ
ทําการกําจัดกระบวนการเหลานั้นเพื่อจุดมุงหมายในการลดตนทุนการผลิตทั้งตนทุนที่เปนแรงงานและตนทุนที่
เปนเครื่องจักร การประเมินผลความคิดเพื่อปรับปรุง เปนขั้นพิจารณาและประเมินความคิดสรางสรรคดวยการ
กลั่นกรองและรวบรวมความคิดเขาด วยกัน วิเคราะหทางเลือกของหนาที่การทํางาน และประเมินผล ดวยการ
เปรียบเทียบวาอันไหนจะใหคุณคามากที่สุด โดยมีมาตรฐานในการประเมินความคิดที่จะนําไปประยุกตใชใน
กระบวนการผลิต 2 แนวทาง คือ มีความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร เชน การนําสิ่งที่มีอยูแลวมาทําการ
ปรับปรุง หรือหาวิธีการใหมๆ หรือเครื่องมือเครื่องจักรใหมมาประยุกตใชโดยไมกอใหเกิดตนทุนที่เพิ่มสูงมากจน
เกินความจําเปน และมีความเปนไปไดทางดานเทคนิค กลาวคือ การปรับปรุงกระบวนการผลิตดวยความคิดนั้นๆ
สามารถทําใหกระบวนการผลิตบรรลุถึงหนาที่การทํางานหลักได ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาเชนกัน ดังนั้น
การตัดสินใจเลือกความคิดเพื่อ ปรับปรุงตองผานมาตรฐานในการคัดเลือกความคิดทั้ง 2 ดาน จึงจะทําใหการ
ปรับปรุงเกิดคุณคาสูงสุด
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จากการดําเนินการศึกษาผลิตภัณฑ A6X ซึ่งมีปริมาณการผลิตที่สูง และมียอดการสั่งซื้อจากลูกคาอยาง
ตอเนื่องไดถูกเลือกขึ้นมาเปนกรณีศึกษา และ มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะสวนกระบวนการผลิตสวนสุดทาย
เทานั้น เนื่องดวยมีการใชทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑนี้เปนจํานวนมากทําใหเกิดตนทุนจากการใชทรัพยากร
โดยเฉพาะตนทุนจากการใชแรงงานในการผลิต และเครื่องมือ เครื่องจักรที่สูงมากตามไปดวย ผูศึกษาจึงไดนํา
หลักการวิศวกรรมคุณคามาเพื่อใชการวิเคราะหคุณคาในสายการผลิต ทําใหลดขั้นตอนการผลิตที่ไมจําเปน และ
ไม เกิด ประสิ ท ธิ ภ าพออกไปได ซึ่ ง กอใหเกิด ประโยชน สู ง สุ ด ในการผลิ ต โดยแต ล ะขั้น ตอนที่ เพิ่ ม มู ล ค า ใหแก
ผลิตภัณฑอยางแทจริง เวลาทําการผลิตลดลง และสุดทายก็จะทําใหตนทุนการผลิตลดลงดวย
การปรับปรุงที่เกิดขึ้นไดเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของผลิตภัณฑใหม โดยนําแนวความคิดที่ไดจากการ
ประเมินผลความคิดเพื่อปรับปรุงไปใชจริง ๆ กับกระบวนการผลิต คือ การผสมผสานการผลิต แบบตอเนื่อง
(Continuous Manufacturing) หรือการผลิตแบบ One piece Flow /Flow lineของกระบานกานผลิต เขาไป
ในบางชวงเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดแทนการผลิตแบบปจจุบันซึ่งเปนการผลิตแบบชุด (Batch Production)
ทั้งหมด
ตนทุนที่สนใจจากการศึกษา คือตนทุนแรงงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาเวลาของ
การผลิตของผลิตภัณฑในแตละกระบวนการผลิต ผลลัพธที่เกิดขึ้นกอน และ หลังการปรับปรุงทําใหรูถึงผลสําเร็จ
ในการดําเนินการศึกษา โดยสามารถสรุปไดเปนขอๆ ดังนี้
1) ตนทุนแรงงานในสวนของกระบวนการผลิตสุดทายลดลง3.8513 บาท/แผน (ลดลงจาก8.1028
เหลือ 4.2515 บาท/แผน หรือลดลง 47.53%) โดยคิดมูลคาโดยประมาณ 924 บาท/ล็อต
2) เนื่องจากมีการลงทุนจากการปรับปรุงเครื่องจักร เชน จิ๊ก ฟกสเจอร หรือ อุปกรณในการผลิตอื่นๆ
จํานวนทั้งสิ้น 201,352 บาท จากตนทุนที่ลดลงคาดวาจะสามารถคืนทุนไดภายในปริมาณการผลิตที่ 218 ล็อต
3) ทรัพยากรการผลิตที่ใชในการบวนการผลิตสุดทาย เมื่อเทียบตามสัดสวนปริมาณการผลิตกอนการ
ปรับปรุง สามารถสรุปไดดังนี้
- ปริมาณการใชเครื่องจักรลดลง 40%
- จํานวนแรงงานลดลง 60%
4) สภาพโดยรวมของสายการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการไหลของกระบวน การผลิต
ไดอยางตอเนื่อง สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑที่เกิดขอบกพรองไดอยางรวดเร็วจากการแกปญหากลับ
(Quality Feedback System)ไดรวดเร็วกวาระบบแบบเดิม

ขอเสนอแนะ
ขอจํากัดอยางหนึ่งที่พบจากการดําเนินการศึกษา คือ แผนการผลิตที่ยังคงมีความผันแปลเนื่องดวย
ภาวะวิฤตเศรษฐกิจเชนปจจุบันรวมถึงการแขงขันกับคูแขงที่มีมากทั้งคูแขงภายในประเทศ และจากตางประเทศ
จากเดิมที่เคยมียอดสั่งซื้อมากจากลูกคามากอยางตอเนื่องกลับลดปริมาณลงเหลือปริมาณการผลิตไมมากนัก ทํา
ใหการวางแผนปรับปรุงตองมีการเปลี่ยนแปลงไปบางจนอาจยืดเยื้อกวา ที่ควรจะเปน ผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงที่
กระทบกับสวนการผลิต คือ การเตรียมแผนในการวางผังในกระบวนการการผลิต (Layout) ซึ่งหมายถึง จํานวน
เครื่องจักร และพื้นที่ที่ตองปรับลดตามความเหมาะสมของปริมาณการผลิต และ อีกในทางหนึ่งก็จําเปนตอง
วางแผนเผื่อในกรณีที่สั่งยอดกลับเขา มาในปริมาณมากอีกเชนกัน ถึงแมจะเปนการเพิ่มตนทุนในสวนของการ
ปรับเปลี่ยนผังการผลิต (Re Layout) ใหมและมีการลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิต
เพิ่มเติมดวย แตก็เปนวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งเพื่อเตรียมความพรอมทั้งจํานวนเครื่องจักร ขนาดพื้นที่ จึงเปนวิธีการที่ทาํ
ใหกําลังการผลิตเกิดความยืดหยุนไดมากที่สุด
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ปญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิต คือความสามารถของพนักงานที่อาจเลื่อมล้ํากัน
ในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการหมุนเวียนพนักงาน หรือ การใชพนังงานแบบ ผูรับจางชวง (Sub Contract)
ซึ่งจากปญหาดังกลาว เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งสําหรับการดําเนินการผลิต แบบตอเนื่อง จึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึง
เปนอันดับตนๆ และจัดเตรียมเพื่อใหมีการสอนการทํางาน(Training)แกพนักงานเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางานเปนมาตรฐาน เทาเทียมกัน และ อีกปญหาหนึ่งคือ ปญหาการเกิดขอบกพรองบนตัวผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งไมไดเกิดจาดปญหาของวัตถุดิบหรือองคประกอบตางๆที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรเพียงอยาง
เดียว แตยังเกี่ยวของโดยงตรงกับ วิธีการทํางานและความสามารถในการตรวจสอบปญหาของพนักงานประจํา
เครื่องดวย
ดังนั้นหากไมมีการควบคุมติดตามการทํางานอยางใกลชิด โอกาสที่สายการผลิตจะประสบปญหา ไมวา
จะเปนเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑและสงมอบใหลูกคาไมทันตามกําหนดได ดังนั้น แนวทางในการควบคุมพัฒนา
กระบวนการผลิตและการปฏิบัติงาน สามาถนําเสนอไดพอสังเขปดังนี้
การควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานใหเปนไปตามมาตรฐาน ควรมีการติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของพนักงานเปนระยะ ถึงแมจะมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานที่ดีแลวแตพนักงานไมปฏิบัติตามก็ไม
เกิดประโยชน ทั้งนี้การตรวจติดตามพฤติกรรมการทํางานอาจใหหัวหนา เปนผูตรวจสอบ หรือหนวยงาน OJT
(On the Job Training) ชวยติดตามดูการปฏิบัติงานหลังจากสอนงานแลว และมีการตรวจสอบซ้ําเปนชวงๆ
หรือหาแนวทางในการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
1) การอบรมใหความรู ความเขาใจถึงปญหาและวิธีการทํางานที่ถูกตองก็เปนการชวยปองกันความ
ผิดพลาดที่เกิดจากพนักงานไดอีกทางหนึ่ง
2) การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่คอนขางมีการผันแปรดานยอดสั่งซื้อจากลูกคา การเพิ่มหรือลดกําลัง
การผลิตเพื่อใหเหมาะกับปริมาณการผลิตในชวงนั้น ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับการบริหารการผลิต (Operation
Management) เพื่อนําไปใชในการออกแบบการจัดวางผังการผลิตใหเหมาะสม และปรับปรุงวิธีการทํางานแต
ละขั้นตอนใหตรงตามวัตถุประสงคหลักของแตละกระบวนการผลิตใหมากที่สุด
จากที่ ทราบกันดี วา ไมมีการปรับปรุง และพั ฒนาสิ่งใดมีที่สิ้น สุด ดังนั้น กระบวนการผลิตก็ เชนกัน
วิธีการและขั้นตอนตางๆที่ไดทําการปรับปรุงไปแลวดังเชนในกรณีศึกษานี้ อาจยังมีขอบกพรองหรือขอจํากัดดาน
ความคิดเพื่อนําไปปรับปรุง หรือการปรับปรุงที่ยังไมสามารถทําไดดวยตนทุนที่เหมาะสมในปจจุบัน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดในอนาคตอยูเสมอ ดังนั้น ผูบริหารทุกระดับ หัวหนางาน หรือ แมกระทั่งผูปฏิบัติงานเองก็ตาม
ควรมีวิสัยทัศนในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) ทั้งในดาน
คุณภาพและการสงมอบใหเปนที่พึงพอใจแกลูกคาอยางสูงสุด ซึ่งทําใหองคกรอยูรอดในสภาวะเศรษฐกิจที่ตองมี
การแขงขันกันอยูตลอดเวลาไดเปนอยางดี

เอกสารอางอิง
นายศรายุทธ มาลัย (2558) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบวิธีการตาง ๆ ตามหลักวิศวกรรม คุณคา
เพื่อใชลดตนทุนในการผลิตกันสาดคอนกรีตสําเร็จรูปของอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค โดยเนนไปที่ตนทุน
ดานวัตถุดิบสาหรับผลิตกันสาดคอนกรีตสําเร็จรูปขนาด 1.35x1.25 เมตร จานวน 486 ชิ้น มีวิธีการดาเนิน งาน
ตามหลักวิศวกรรมคุณคา เริ่มจากกําหนดเปาหมายลดตนทุนใหไดรอยละ 25 แตมีประโยชนการใชสอยคงเดิม
ใชนวัตกรรมผานหนวยงานออกแบบ หนวยงานจัดซื้อ หนวยงานผลิต และประเมินคุณคา ผลการวิจัยพบวา
หนวยงานออกแบบใชวิธีการออกแบบโครงสรางกันสาดคอนกรีต เสริมเหล็กโดยวิธีกําลังแทนวิธีหนวยแรงใชงาน
โดยเลือกใชคอนกรีตกาลังอัดประลัยตาง พิจารณาเลือกใชเหล็กเสริมหลักและเหล็กกันราวขนาดตาง ๆ สวน
หนวยงานจัดซื้อเลือกใชชนิดและขนาดของเหล็กเสริมหลักและเหล็กกันราวแบบเดียวกันเพื่อเพิ่มอํานาจในการ
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ตอรองตอรองกับผูผลิตในการกําหนดราคามากขึ้น และหนวยงานผลิตควบคุมการสูญเสียวัสดุดวยการใชโปรแกรม
เชิงเสนตรงวางแผนการตัดเหล็กเสริม เมื่อประเมินคุณคาของวิธีการพบวา สามารถลดตนทุนดานวัตถุดิบไดรอยละ
22.20 คํานวณคาคุณคาไดเทากับ 0.96 ซึ่งเขาใกล 1 แสดงวามีคุณคาสูง ความสูญเสียวัตถุดิบต่ํา
วีรศักดิ์ หมีดํา (2553) ไดการศึกษาการลดตนทุนผลิตภัณฑ โดยใชเทคนิควิศวกรรมคุณคามาใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม (จากการนําวิศวกรรมคุณคามาใชในการลดตนทุนจะเห็นวาราคาของผลิตภัณฑเมื่อเทียบ
ราคา สามารถลดราคาผลิตภัณฑไ ดถึงประมาณ 50% ของราคาสิน คา และสามารถ ค าใช จายไดจ ริง และ
คุณภาพ ในสวนของการทํางานซึ่งไดนําผลิตภัณฑที่ทําการประกอบเปนชิ้นสวน แลวนําไปทดสอบซึ่งการทํางาน
ของผลิตภัณฑเหมือนเดิมและเทาเดิมไมมีความแตกตางจากกอนที่จะนําวิศวกรรมคุณคามาใชในการลดตนทุน
สามารถทําใหผลิตภัณฑมีคุณคาเพิ่มมากขึ้นแตสามารถทําใหคาใชจายลดลง จึงทําใหคุณคาของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
และเมื่อคุณคาของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นจะมาจากสวนของคาใชจายลดลงจึงสามารถทํากําไรใหกับบริษัทเพิ่มมากขึ้น
และสามารถนําสวนที่ไดกําไรเพิ่มขึ้นนํามาพัฒนาในสวนอื่น ๆ ไดอีกดวย
สุริยะ เกตุแกว, พิษณุ ไพรดํา, และอรดี พฤติศรัณยนนท (2550) ใชเทคนิควิศวกรรมคุณคา เพื่อลด
ตนทุนในการบําบัดน้ําเสียดวยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําชนิดหมุนเร็วแบบทุนลอย โดยไมทํา ใหหนาที่การใช
งาน และประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําชนิดหมุนเร็วแบบทุนแรงลอยนี้ลดลง ได
มีการออกแบบชิ้นสวนใหม โดยเปลี่ยนรูปแบบและวัสดุที่ใชจากสแตนเลส มาเปนพลาสติก และหลังจากได
ทดลองใชงานจริงเปนเวลา 6 เดือน พบวาสามารถลดตนทุนของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําชนิดหมุนเร็วแบบ
ทุนลอยไดผลตามที่ทีมงานไดเปาไว คือ สามารถลดตนทุนของใบพัดได 7,637 บาท ในระยะเวลาการติดตั้ง 2 ป
และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา การเปลี่ยนรูปแบบและวัสดุของใบพัดทําใหคา BOD เฉลี่ยมีคาไมแตกตาง
จากเดิมอยางมีนัยสําคัญ (α = 0.05) ซึ่งนั่นแสดงวา หนาที่การใชงานและประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของ
เครื่องกลเติมอากาศใหมนี้ไมลดลงแตประการใด
สุริยะ เกตุแกว, พิษณุ ไพรดํา, และอรดี พฤติศรัณยนนท (2550) ใชเทคนิควิศวกรรมคุณคา เพื่อลด
ตนทุนในการบําบัดน้ําเสียดวยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําชนิดหมุนเร็วแบบทุนลอย โดยไมทําใหหนาที่การใช
งาน และประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําชนิดหมุนเร็วแบบทุนแรงลอยนี้ลดลง ได
มีการออกแบบชิ้นสวนใหม โดยเปลี่ยนรูปแบบและวัสดุที่ใชจาก สแตนเลสมาเปนพลาสติก และหลังจากได
ทดลองใชงานจริงเปนเวลา 6 เดือน พบวาสามารถลดตนทุนของเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําชนิดหมุนเร็วแบบ
ทุนลอยไดผลตามที่ทีมงานไดเปาไว คือ สามารถลดตนทุนของใบพัดได 7,637 บาท ในระยะเวลาการติดตั้ง 2 ป
และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวาการเปลี่ยนรูปแบบและวัสดุของใบพัดทําใหคา BOD เฉลี่ยมีคาไมแตกตาง
จากเดิมอยางมีนัยสําคัญ (α = 0.05) ซึ่งนั่นแสดงวา หนาที่การใชงานและประสิทธิ ภาพการบําบัดน้ําเสียของ
เครื่องกลเติมอากาศใหมนี้ไมลดลงแตประการใด
วัชรา แซเลี้ยว, วัชรี สุวรรณทาว, และสุขสวัสดิ์ ณ หนองคาย (2547) ไดทําการศึกษาวิธีการ ใช
วิศวกรรมคุณคา ในการจัดการงบประมาณกอสราง พบวาคาวัสดุ คาแรงงานอาคาร 7 ชั้น ที่ใชทฤษฎี VE ต่ํากวา
คาใชจายในงานอาคารเดิมถึง 3.5% สวนบานพักอาศัย 2 ชั้น คาแรงคาวัสดุต่ํากวา อาคารเดิมถึง 16.4% จะ
เห็นไดวา อาคารที่ใชทฤษฎี VE จะมีคาวัสดุคาแรงงานนอยกวาอาคารที่ไมได ใชทฤษฎี VE ในการกอสราง
โดยทั่วไปผูออกแบบตองคํานึงถึง องคประกอบอยางอื่นอีกก็เปนไปได เชน ความแข็งแรง ความสะดวก ความ
รวดเร็ว เปนตน
Charles Y.J. Cheah และ Seng Kiong Ting (2547) แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง ประเทศ
สิงคโปร ไดทําการประเมินผลการนําวิธีทางวิศวกรรมคุณคามาใชในงานที่เกี่ยวกับการกอสราง ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต พบวา ไดมีการนําหลักการทางวิศวกรรมคุณคามาใชในวงการอุตสาหกรรมการกอสรางมากยิ่งขึ้น

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



Ugo lbusukiและ Paulo Carlos Kaminski (2547) แหงมหาวิยาลัยเซาเปาโล ไดทํา การศึกษา
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑโดยเนนทางดานวิศวกรรมคุณคา และตนทุนในกระบวนการผลิตกรณีศึกษาบริษัท
ผลิตรถยนต พบวา การบริหารตนทุน ไมไดเปนการกําหนดปริมาณ แตเปนการเนนคุณภาพ ในสวนของเรื่อง
ราคาไมมีความสําคัญมากนัก แตตองดูสวนหนึ่งของผูรับเหมา และลูกจาง วามีเปาหมายที่ใดในการทํา หรือ
กํ า หนดราคานั้ น ๆ เพราะฉะนั้ น การรวมต น ทุ น ในกระบวนการผลิ ต กั บ วิ ศ วกรรมคุ ณ ค า ย อ มส ง ผลให มี
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาไดดียิ่งขึ้น
เทิดศักดิ์ ธนนันทกุล, พิพัฒน เงินรุงเรืองโรจน, และวิรุฬห วิชชุเกรียงไกร (2540) ไดทําการพัฒนา
เครื่องนวดและผสมดินเหนียวโดยใชหลักวิศวกรรมคุณคา เพื่อมาใชแทนแรงงานคนเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพ และ
ชวยลดตนทุนในโรงงาน
ในวารสาร Indian of Plastic Surgery (2537) ไดศึกษาการนําวิธีการทางวิศวกรรมคุณคาไปใชใน
การลดตนทุนการผลิตผาปดแผล และยาปฏิชีวนะ ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนในการผลิตไดถึง 50.07% และ
49.35% ตามลําดับ
S.W. Fong (2541) ภาควิชา Building & Real Estateแหงมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีฮองกง รวมกับสถาบันการบริหารคุณคาแหงฮองกง (The Hong Kong Institute of Value
Management) การทํา การศึกษาเกี่ย วกับ การนํา นํ าวิ ธี การทางวิศวกรรมคุณ คา ไปประยุ กตใช ในแวดวง
อุตสาหกรรมของฮองกง เพื่อลดตนทุนในการผลิต แตคงไวซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ
โคอิชิ ซุกิยามา.(2545). 100 แนวคิดและเทคนิคพิชิตตนทุนแบบรวบยอด.กรุงเทพมหานคร :
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
เซ็นซับบุโร คาตายามา (2545).การลดตนทุนการผลิตในสถานประกอบการ.กรุงเทพมหานคร :
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด”1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคสของบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 293 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติที่ใช
ทดสอบสมมติ ฐาน ประกอบด วย t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA)
เปรียบเทียบความแตกตางรายคู โดยวิธี LSD และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุ 31 - 40 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป
แผนก/สวนงาน สวนใหญเปน Information Technology (IT) ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส พบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.57 ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิ
เด็ค อีเล็ คโทรนิ คส (ประเทศไทย) จํ ากัด พบวา ประสิ ทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส ใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.64 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส ของ บริษั ท นิ เด็ ค อีเล็ คโทรนิ คส (ประเทศไทย) จํ ากัด จํ าแนกตามป จจั ยส วนบุ คคล พ บว า
พนักงานที่มีเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และแผนก/สวนงาน แตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)
จํ า กัด แตกต า งกั น อย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 ส วนตํ าแหน ง งานแตกต า งกั น มี ค วามคิ ดเห็น ต อ
ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ไม
แตกตางกันความสัมพั นธระหว างป จจัยที่มีผลตอประสิทธิ ภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กสกับ
ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
พบวา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใชงาน และปจจัยดานทัศนคติตอระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเ ด็ค อีเล็ค
โทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, ทัศนคติ, เทคโนโลยี
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Abstract
Education “The performance of Electronic Document Control System (EDCS)”,
aims to: 1) to explore the performance of EDCS 2) to compare the performance of EDCS
and 3) to explore the relationship between factors affecting the performance of EDCS of
Nidec Electronics (Thailand) Co., Ltd. The sample of this study consisted of 293 users of
Nidec Electronics (Thailand) Co. Ltd. The questionnaire was used as the research
instrument. Data were analyzed through descriptive statistics, including frequency,
percentage, mean, and standard deviation. Statistics used for hypothesis testing were ttest and One-way ANOVA. Pairwise comparison was conducted with LSD and Pearson
Product Moment Correlation Coefficient. The results of this research indicated that the
respondents mostly were female; those aged 31-40 years; married people; those
graduated with bachelor’s degree; those with over 10 years of work experience; those
worked for Information Technology (IT) department. Overall factors’ affecting the
performance of EDCS was at a high level with a mean score of 3.57. Overall
performance of EDCS of Nidec Electronics (Thailand) Co. Ltd was at a high level with a
mean score of 3.64. In terms of personal factors, the sample with different age, marital
status, education, years of work experience, department/division worked for had different
opinions towards the performance of EDCS of Nidec Electronics (Thailand) Co. Ltd with
a statistical significance level of 0.05. The sample with different work position had
indifferent opinions towards the performance of EDCS of Nidec Electronics (Thailand)
Co. Ltd. Personnel, supporting technology, and attitudes towards EDCS were related to
the performance of EDCS of Nidec Electronics (Thailand) Co. Ltd with a statistical
significance level of 0.05.
Key Word (s) : performance, Electronic Document Control System (EDCS),
attitudes, technology

บทนํา
ในยุคปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจไดมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบงานตางๆ ชวยในการกําหนดเปาหมายกลยุทธ การวางแผนการดําเนินงานการตรวจสอบ การ
วิ เ คราะห ป ญ หา และเพื่ อ ลดค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งาน โดยเฉพาะธุ รกิ จ ที่ ต อ งการความรวดเร็ ว ในการ
ดําเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการพัฒนาใหสามารถตอบสนองการทํางานในองคกรธุรกิจมากเพิ่มขึ้น ซึ่ง
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้มาชวยใหการดําเนินงานดานตางๆจะเพิ่มศักยภาพและความสามารถของ
ธุรกิจใหเหนือคูแขงขัน เชน การติดตอสื่อสาร การวางแผนการตัดสินใจ และการจัดการ เปนตน (พรพิชิต โพธิ์
ศรี, 2559)
งานสารบรรณเปนงานเกี่ยวกับ การรับ -สง หนังสือของหนวยงาน มีการบันทึกหนังสือรับเขา -หนังสือ
สงออก ในสมุดทะเบียนคุมเลขที่หนังสือรับเขาและทะเบียนคุมเลขที่หนังสือสงออกซึ่งใช คนบันทึกรายการดวย
มือ ทําใหมีปญหามากมายหลายประการเชน หนังสือสูญหายบอย ๆ หนังสือ ไมถึงผูรับ หนังสือสงมาชากวา
กําหนด ลายมือเขียนอานไมออก บันทึกรายละเอียดการรับ -สงหนังสือไมครบ เขียนเลขลํ าดับที่การรับ -ส ง
หนังสือสลับหนาสลับหลัง เพราะนับเลขผิดหรือหลงลืมมีสําเนาหนังสือที่จะตองจัดเก็บจํานวนมาก ตองมีสถานที่
กวาง ๆ สําหรับจัดเก็บหนังสือเกา ๆ จํานวนมาก คนหาหนังสือยุงยากเมื่อเวลาผานไปนาน ใชวัสดุสํานักงาน
จํานวนมาก เชน กระดาษ หมึกพิมพ หมึกถายเอกสาร ฯลฯ ในแตละป เพราะตองสําเนาหนังสือใหผูเกี่ยวของรับ
ไปดําเนินการตอไป
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สืบเนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหรูปแบบและวิธีการ ในการติดตอสื่อสาร การรับ ส ง หนั ง สื อหรื อเอกสารและขอมู ล ต า งๆ ตลอดจนการทํ า ธุ รกรรมปรั บ เปลี่ ย นไปเป น รูป แบบธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น รวมถึงเอกสารหรือขอความที่ไดมีการจัดทําหรือแปลงใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ภายหลังและโดยกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดใหการจัดทําหรือแปลงเอกสารและขอความ
ใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
กําหนด (ราชกิจจานุเบกษา 2553) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสพัฒนาขึ้นเพื่อใหการติดตามงานเอกสาร
จั ด เก็ บ และค น หาเอกสารข อ มู ล ให เป น ไปอย า งง า ยดาย สะดวกต อ การใช ง าน รวมทั้ ง เป น การนํ า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยการนําระบบ Information Technology มา
ประยุกตใชกับงานในลักษณะตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานสารบรรณภายในองคกร ซึ่งในแตละวัน
หนวยงานตาง ๆ มีเอกสารเขา – ออก หลากหลายประเภท และมีปริมาณมาก ซึ่งเอกสารเหลานี้จะมีขั้นตอนใน
การดําเนินงานที่ซับซอน
ระบบงานสารบรรณมีความสําคัญตอการบริหารและจัดการองค กรที่ดีของบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด เนื่องจากทุกสวนงานตองมีการจัดทําเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อใชเปนหลักฐาน
และตองมีการจัดเก็บเพื่องายตอการสืบคนและติดตาม หากบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของงานสารบรรณดวยการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ได รวมไปถึงการสราง
ความเขาใจกับบุคลากรใหเกิดการรับรูตอประโยชนของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสก็จะสงผลใหการทํางานใน
ภาพรวมขององคกรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปดวย
ดังนั้น เพื่อการใชงานระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกสของบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)
จํา กัด เกิดประสิ ท ธิภ าพ ผู วิจั ยจึ ง ได ทํา การศึกษาป จ จัย ที่มี ผลตอประสิท ธิภ าพการใชง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาใชใน
การพัฒนาทั้งผูพัฒนาและผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพตอไป

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยรวบรวมมาเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท
นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ดังแสดงในภาพ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ตําแหนงงาน
6. ระยะเวลาการทํางาน
7. แผนก/สวนงาน
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
1. ปจจัยดานบุคลากร
2. ปจจัยดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใชงาน
3. ปจจัยดานทัศนคติตอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
1. ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล
2. ความสามารถของระบบ
3. ความถูกตองของขอมูล
4. ความสะดวกในการเขาใชงาน

การประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11



วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด
2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทร
นิคส (ประเทศไทย) จํากัด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ระหว า งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
1. พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตํา แหนงงาน ระยะเวลา
การทํางาน และแผนก/สวนงาน แตกตางกัน มีประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด แตกตางกัน
2. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ง านระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิ ก ส มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคสของบริษัท นิเด็ค
อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1,390 คน แลวทําการหากลุมตัวอยางมาจํานวน 293 คนใชการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การสรางแบงเปน 4 สวนคือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งาน ระยะเวลาทํางาน และแผนก/สวนงาน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบดวย ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการใชงาน และปจจัยดานทัศนคติตอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิ
เด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ไดแ กความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล ความสามารถของระบบ
ความถูกตองของขอมูล และความสะดวกในการเขาใชงาน
สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชงานระบบงานสาร
บรรณอิเล็คทรอนิคสของบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
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โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชงานระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกสของบริษัท นิ
เด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 293 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ
69.60 อายุ สวนใหญอยูในกลุมอายุ 31 - 40 ป จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 54.60 มีสถานภาพสมรส
จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 57.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 73.40 สวน
ใหญมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 61.10 แผนก/สวนงาน สวน
ใหญเปน Information Technology (IT) จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.80
สวนที่ 2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อี
เล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท
นิเด็ ค อีเล็ค โทรนิคส (ประเทศไทย) จํ ากัดพบว า ปจจั ยที่ มีผ ลต อ ประสิ ทธิ ภาพการใช งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ปจจัยที่มากที่สุด คือ ดานทัศนคติตอระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส รองลงมาคือ ดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใชงาน และดานบุคลากรตามลํา ดับ
1. ปจจัยดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง โดยผูใชงานระบบเห็นวา เจาหนาที่ที่รับผิดชอบระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสใหความชวยเหลือ หากพบปญหาในการใชงานระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนอับ
ดับแรก
2. ปจจัยดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใชงาน พบวา อยูในระดับปานกลาง โดยผูใชงานระบบเห็นวา
หนวยงานของทานมีคอมพิวเตอรเพียงพอตอการใชงาน เปนอันดับแรก
3. ปจจัยดานทัศนคติตอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก โดยผูใชงานระบบเห็นวา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนตอการทํางานของทาน เปนอันดับแรก
สวนที่ 3 ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จํากัด พบวา ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสามารถของระบบ
รองลงมาคือ ดานความถูกตองของขอมูล ดานความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล และดานความสะดวกใน
การเขาใชงาน ตามลําดับ
1. ดานความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล อยูในระดับมาก โดยผูใชงานระบบเห็นวา ระยะเวลาของ
การบันทึกขอมูลลงทะเบียนรับ-สง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีความรวดเร็ว เปนอับดับแรก
2. ด านความสามารถของระบบ อยูในระดั บ มากโดยผูใช ง านระบบเห็น วา ระบบสามารถจั ด เก็บ
รายละเอียดผูใชงานระบบ เชน ชื่อ -นามสกุล ตําแหนง ที่ผูใชงานสังกัด รหัสผูใชงาน (Username) รหัสผาน
(Password) เปนตน เปนอันดับแรก
3. ดานความถูกตองของขอมูล อยูในระดับมาก โดยผูใชงานระบบเห็นวา การจัดการเอกสารสามารถ
เรียกดูในแตละแฟมของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีความถูกตอง เปนอันดับแรก
4. ดานความสะดวกในการเขาใชงาน อยูในระดับมาก โดยผูใชงานระบบเห็นวา การจัดการเอกสาร
สามารถเรียกดูในแตละแฟมของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมีความถูกตอง เปนอันดับแรก
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาผูใชงานระบบที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการทํางาน และแผนก/สวนงาน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสาร
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บรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผูใชงานระบบที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการใชงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)
จํากัด พบวา ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสามารถของระบบ เนื่องจาก
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสชวยลดเวลาในการคนหาขอมูลหรือตรวจสอบสถานะของหนังสือลดการ
ซ้ําซอนในวิธีปฏิบัติงานบางขั้นตอน ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลที่ถูกตองตรงกันและระบบยังทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการวางแผนการติดตามการปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบริหารและการบริหารเวลาในการจัดการ
งานเอกสารที่มีกําหนดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริศนา มัชฌิมา และคณะ (2556) ไดทําการศึกษา
พฤติกรรมและประสิทธิภาพการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมของประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด พบวา
พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และสวนงาน/แผนก แตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จํากัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสาลินี
สมบัติแกว (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
กรมทางหลวง ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษา และหนวยงานที่สั งกัด ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย ของ ศรีสมพร
รอดศิริ (2551) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
กรมตรวจบัญชีสหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลการวิจัยพบวา สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการนํา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชแตกตางกัน
สวนพนักงานที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการใช งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของพิมพชนก ชนะสงคราม (2556) ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่รับผิดชอบงานสาร
บรรณตอการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยบู รพา พบวา จากการเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่รับผิดชอบงานสารบรรณตอการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เมื่อ
พิจารณาตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใชระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
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ปจจัยดานบุคลากร มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรสวรรค ดีสุขแสง (2553) ไดทําการศึกษาการประเมินประสิทธิผลการใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจัยดานบุคลากร มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้นการจัดตั้งทีมบุคลากร
เฉพาะกิจใหมารับผิดชอบการพัฒนาระบบสารบรรณทรอนิกสและการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสได
ปจจัยดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนการใชงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของศรีสมพร รอดศิริ (2551) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการนําระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาใชในกรมตรวจบัญชีสหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลการศึกษาพบวา เจตคติ
ตอการนําเทคโนโลยีมาใช มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการนําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ปจจัยดานทัศนคติตอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากวา ทัศนคติอาจเกิดขึ้นจากการตอบสนองความตองการของบุคคล นั่นคือ สิ่งใดตอบสนองความ
ตองการของตนได บุคคลนั้นก็มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น หากสิ่งใดตอบสนองความตองการของตนไมไดบุคคลนั้นก็
จะมีทัศนคติไมดีตอสิ่งนั้น ซึ่งสอดคลองกับ มารีนาท กาตาสาย(2550) ศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีตอการใช
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัย
ด า นทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การใช ง านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

ขอเสนอแนะ
1. ปจจัยดา นบุคคล บริษัทควรมีการพัฒนาระบบอยางตอเนื่ อง และจัดฝ กอบรมการใชงานใหกับ
พนักงานที่ใชงาน และผูที่เกี่ยวของกับระบบโดยตรง เพื่อลดปญหาในการใชงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2. ปจจัยดานเทคโนโลยีสนับสนุนการใชงาน บริษัทควรมีการจัดหาและเพิ่มอุปกรณใหมีความเพียงพอ
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ปจจัยดานทัศนคติตอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส บริษัทควรกําหนดนโยบายสรางวัฒนธรรม
องคก รและพั ฒ นาการมี ส ว นรวมเพื่ อสรา งทั ศนคติ ที่ ดี ต อการใช ง านระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส ใหกับ
พนักงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงปญหาและผลกระทบจากการใชงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําผลที่
ไดมาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตอไป
2. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจในการใหบริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหทราบถึง
ปญหาและแนวทางพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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