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คิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร     กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการชั้น
นายทหารสญัญาบตัรและนายทหารประทวน จาํนวน 224 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นตามสดัส่วน 
และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for windows สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t – test ค่าสถิติ F - test และ     ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเปียร์สนั( Pearson Correlation Coefficient ) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  
               ผลการศึกษาวิจยัพบวา่  
 1.   ขา้ราชการส่วนใหญ่ มีความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM อยูใ่นระดบัมาก โดยชั้นยศสญัญาบตัรมีระดบัความรู้
มากกว่าชั้นยศประทวนเลก็นอ้ย ทั้งน้ียงัพบว่า ระดบัความรู้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัตํ่า ( r = .221) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือแยกวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในแต่ละดา้น พบว่า 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นในดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการและดา้นการปฏิบติัตาม
กระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร สาํหรับดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 
พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
 
 2.  ขา้ราชการส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร อยูใ่นระดบั       ปานกลาง
ค่อนขา้งสูง โดยชั้นยศสัญญาบตัรมีระดบัความคิดเห็นมากกว่าชั้นยศประทวนเช่นเดียวกนั โดยมีความคิดเห็น
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ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการมากท่ีสุด ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัชั้นยศ ระดบัตาํแหน่งงาน และอตัราเงินเดือน      ส่วนปัจจยัดา้นเพศ สถานภาพการสมรส 
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร. ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้น
องคก์ร 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thesis Title The officer’s opinions of Implementing Activity Based Management in Naval 

Science Department  

จ 

DPU



Name Lcdr.Preecha Tuntiruk 
Thesis Advisor Dr.Adilla Pongyeela 
Co - Thesis Advisor  Associate Professor Sririchai Pongwichai 
Department Business Administration 
Academic Year 2004 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study The officer’s opinions of Implementing Activity Based 
Management in Naval Science Department and study degree of knowledge concerning with Implementing 
Activity Based Management of The officer including comparison of the officer’s opinions that have distinct 
characteristics. Additionally, the research also aims to study the relationship between the degree of knowledge 
and degree of opinion on Implementing ABM system in the organization. The selective sampling in this 
research is the officers and the warrant officers, in total 224 units. The researcher randomizes sampling by 
using Proportional Stratified Random Sampling and the questionnaire is a main research apparatus to collect 
data. 
 The data are analyzed by means of the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for 
Windows. The statistical data are classified by frequency, percentage, mean, standard deviation, and tested 
Hypothesis by t-test, F-test and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient with significant statistic at 0.05. 
 The result of the study reveals as follows: 
 1. Most officers have knowledge about ABM system in vast level. The officers have more 
understanding than the warrant officers in some extent in addition the degree of knowledge has significant 
positive relationship with the degree of opinion in low extent ( r = 0.221) at 0.05. When analyze each 
relationship separately, the result reveals that there is positive relationship with the degree of opinion in 
advantage prospect for the management and operation as procession of actual operation of the organization. 
There is no relationship for the quality of work life subsequent to the implementing ABM system in the 
organization. 

 2. Most officers have opinion greatly on the implementing ABM system for the organization in 
the moderate level. The officers have the level of opinion more than the warrant officers providing the 
majority opinion on the advantage in management. The factors, influenced on the implementing ABM system 
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in the organization, are age, rank, position and salary. For the gender factor, married status, education and 
period of working hour in Naval Science Department, there is no influence on the implementing ABM system 
in the organization.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความสําคญัและทีม่าของปัญหา 
 

          เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปว่า ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทางดา้นวิทยาการและเทคโนโลยีความ
เปล่ียนแปลงทางค่านิยมและวฒันธรรมของบุคคลในองค์กร ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร ไม่
ว่าจะเป็นองคก์รรัฐบาล องคก์รรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รเอกชนก็ตาม จึงทาํใหอ้งคก์รท่ีตอ้งการความกา้วหนา้
และเจริญเติบโตในอนาคตจาํเป็นตอ้งวางแผนเพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคก์รใหมี้ประสิทธิผลและสามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน นกัวิชาการทางดา้นการบริหารจึงมุ่งแสวงหาแนวความคิดและเทคนิคท่ี
จะช่วยในการฟ้ืนฟูองคก์ร ปรับปรุงประสิทธิผลขององคก์รและช่วยสร้างสมรรถนะใหแ้ก่องคก์รในการท่ีจะ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 

  แนวความคิดและเทคนิคการจดัการต่าง ๆ ท่ีได้มีการคิดคน้และพฒันาข้ึนมาใช้กัน            ใน
ปัจจุบนันั้น ส่วนใหญ่ต่างกมุ่็งหวงัจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถปฏิบติัภารกิจตามความรับผิดชอบ  ใหส้าํเร็จลุล่วง
ไปดว้ยดี  เทคนิคต่าง ๆ เหล่าน้ีส่วนมากมกัจะเป็นเร่ืองของการวางแผน การควบคุม ตลอดจนการบริหารคนเป็น
สาํคญั ซ่ึงในการนาํแนวความคิดและเทคนิคแต่ละอยา่งมาใชน้ั้นนบัว่าเป็นเร่ืองจาํเป็นและสาํคญัยิ่งท่ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีการเลือกนาํเอาเทคนิคท่ีจะนาํมาใช ้โดยจะตอ้งมีการพิจารณานาํเอาเทคนิคท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด
มาปรับใช้ให้เหมาะกบัสถานการณ์ความจาํเป็นขององคก์รและจะตอ้งปรับใชใ้ห้เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมขององคก์รนั้น ๆ ดว้ย     (ธงชัย สันติวงษ์, 2531:161) 
 

  ในปัจจุบนัธุรกิจต่าง ๆ ไดห้นัมาใหค้วามสาํคญักบักลยทุธ์การบริหารตน้ทุนกนัมากข้ึน       เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประกอบการและลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดม้ีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและภาวการณ์แข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง ธุรกิจ
ไม่สามารถใชน้โยบายกาํหนดราคาขายเพ่ือใหไ้ดก้าํไรตามตอ้งการได ้เน่ืองจากตลาดเป็นของผูบ้ริโภค กล่าวคือ 
ผูบ้ริโภคอยูใ่นฐานะท่ีสามารถเลือกผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี   ณ   ราคาท่ีเหมาะสม และมีบริการหลงัการขายท่ี
ประทบัใจ กลยทุธ์การบริหารตน้ทุนจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทในการบริหารจดัการมากข้ึน  ระบบการบริหารตน้ทุน
นั้นนบัวา่มีความสาํคญัต่อการจดัการธุรกิจอยา่งมาก เพราะทาํใหฝ่้ายบริหารไดท้ราบถึงขอ้เทจ็จริงดา้นการผลิต
เก่ียวกับต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตสินค้าและบริการแต่ละชนิด ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
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พิจารณากาํหนดราคาขายและยงัใชเ้ป็นเคร่ืองวดัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบติังานอีกดว้ย ธุรกิจท่ี
มุ่งหวงัประสบผลสําเร็จในตลาดปัจจุบนัจะตอ้งให้ความสําคญัต่อการบริหารตน้ทุน โดยตอ้งมีระบบขอ้มูล
ตน้ทุนท่ีสามารถรายงานตน้ทุนท่ีถูกตอ้ง และแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของธุรกิจ ระบบขอ้มูลดงั
กล่าวคือ ระบบตน้ทุนกิจกรรม (Activity – Based Costing System หรือ ABC)ในขณะเดียวกนัขอ้มูลจาก
ระบบดงักล่าว ยงัช่วยผูบ้ริหารในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ และ
ปรับปรุงการปฏิบติังานภายในแผนกงานต่าง ๆ โดยส่งเสริมกิจกรรมท่ี เพิ่มคุณค่า (Value – Added Activity) 
และพยายามกาํจดัหรือตดัทอนกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า (Non Value – Added Activity) การนาํขอ้มูลของ
ระบบตน้ทุนกิจกรรมมาใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจน้ี คือ การบริหารกิจกรรม หรือ การจดัการบน
พ้ืนฐานของกิจกรรม  (Activity – Based Management : ABM) นัน่เอง  (สุรียพ์ร จารุวสัตร์, 2544:79) 
 

  แนวความคิดระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม (Activity-Based Management : ABM ) ไดมี้
การพฒันามาจากแนวคิดของระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนในปี  ค.ศ. 1988       โดย Kaplan และ Cooper
ไดใ้หน้าํระบบน้ีพิมพใ์น The Journal of Cost Management  และ  Harvard Business Review ( วรศกัด์ิ ทุมมา
นนท,์ 2536 : 62 ) และไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในองคก์รใหญ่ ๆหลายแห่ง เช่น Hewlett-Packard , GM , 
Siemens และองคก์รอ่ืน ๆ  อีกหลายแห่ง จนกระทัง่ตน้ทศวรรษท่ี 90 ระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม ก็ไดถู้ก
พฒันาข้ึนเป็นการบริหารตน้ทุนตามกิจกรรม      ( Activity - Based Management : ABM) หรือ ระบบการจดัการ
บนพ้ืนฐานของกิจกรรม ทั้ง ABC และ  ABM จะมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด โดยในปัจจุบนัในมุมมอง
ของ ABC เปรียบเสมือนเป็นแหล่งขอ้มูล (Information Source ) ท่ีมีส่วนช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ  ส่วน
ของ ABM เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการบริหารตน้ทุนในการปรับปรุงกระบวนการและนวตักรรม (โกศล ดีศีลธรรม, 
2545 :153) 
 

 การจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม (Activity - Based Management : ABM) คือ กระบวนการท่ีใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย (Cost) และผลการดาํเนินงาน (Performance) รวมทั้งเคร่ืองมือและเทคนิค
ในการบริหารจดัการอ่ืน ๆ (Management tools and techniques) เพื่อช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ ในการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารในการจดัสรรทรัพยากร อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานของหน่วยในภาพรวม ทั้งน้ีเพราะ ABM จะช่วยใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพของงานและทรัพยากรท่ีใช้
อยา่งละเอียดชดัเจน            ซ่ึงย่อมจะทาํให้สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตของงานในส่วน
ความรับผิดชอบของตนเองกบัผลผลิตขององค์กรโดยรวม การจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม เป็นเทคนิค
ในการบริหารงานโดยการนาํขอ้มูลค่าใชจ่้ายในแต่ละกิจกรรมมาคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (Activity Based 
Costing :ABC) มาร่วมกบัผลการดาํเนินงาน (Performance Measurement : PM) และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
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วิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการจดัสรรทรัพยากรนัน่เอง            ( สาํนกังานปลดับญัชี
ทหารเรือ , 2544 : 2) 
 

  ในส่วนของกองทพัเรือนั้นไดมี้การนาํระบบจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม (Activity – Based 
Management : ABM) มาประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานของกองทพัเรือ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ซ่ึงไดเ้ร่ิม
ดาํเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 เป็นตน้มา เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของ
กิจกรรมมาประยกุตใ์ชน้ั้น เน่ืองจากผลกระทบจากปัญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 ซ่ึงส่งผลกระทบ
ดา้นงบประมาณของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในส่วนของกองทพัเรือนั้นก็ไดร้ับ
ผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้งบประมาณของกองทพัเรือไดถู้กปรับลดอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะงบประมาณ
เสริมสร้างกาํลงัรบ แมว้า่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน กไ็ม่ไดห้มายความว่ากองทพัเรือจะไดรั้บ
จดัสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในเร็ววนัน้ี เพราะรัฐบาลตอ้งเร่งนาํงบประมาณไปแกปั้ญหาอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัเร่งด่วน
ก่อน ดงันั้น เพ่ือใหก้ารบริหารงานของกองทพัเรือเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาวะขอ้จาํกดัของทรัพยากร 
ทร. จึงไดจ้ดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการของคณะทาํงานสนบัสนุนคณะกรรมการศึกษาปัญหาระดบัยุทธศาสตร์และ
นโยบาย ทร. ในหัวขอ้ “ ศึกษาและวิเคราะห์การถูกตดั งป.แต่ยงัคง        ขีดความสามารถในการรบ ”  ท่ี
สถาบนัวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทพัเรือ ระหว่าง 6 – 7 พฤษภาคม  2541 ซ่ึงการสมัมนาในคร้ังนั้นเป็นการ
ดาํเนินการร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจากกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย (กห.อต.) ผลการสมัมนาดงักล่าวสรุปไดว้า่ ให้
มีการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ประการ คือ การจดัการบนพ้ืนฐาน
ของกิจกรรม (Activity – Based Management : ABM) และการวางแผนกาํลงัพล (Workforce  Planning) 
สําหรับการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมเป็นเทคนิคในการบริหาร  โดยการนาํขอ้มูลค่าใช้จ่ายในแต่ละ
กิจกรรมมาคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (Activity – Based Costing : ABC) มาร่วมกบัการวดัผลการดาํเนินงาน 
(Performance  Measurement : PM) และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์  การจดัสรร
ทรัพยากร อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานในภาพรวมของหน่วย 
 

 การนาํระบบจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม (ABM) มาประยกุตใ์ชใ้นกองทพัเรือนั้น  ทร. อนุมติัให้
สํานักงานปลดับญัชีทหารเรือ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดาํเนินการประยุกต์ใช้ระบบ ABM ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2543 เป็นตน้มา  โดยไดด้าํเนินการประยกุตใ์ชห้น่วยงานตน้แบบ               (Pilot  Project) จาํนวน 2 
หน่วยงาน คือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ  เน่ืองจากกองทพัเรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มี
หน่วยงานในความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย มีการบงัคบับญัชาหลายระดบั  การนาํเอาระบบ ABM เขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้น ทร.นั้น  จึงควรดาํเนินการในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปและต่อเน่ือง  (Continuous  Improvement) 
เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จและมีการต่อตา้นนอ้ยท่ีสุด  ดงันั้น ทร.จึงไดท้ดลองประยกุตใ์ช ้กบัหน่วยงาน
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ตน้แบบ (Pilot  Project)   ก่อน เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสม  หลงัจากนั้นจึงจะขยายผลนาํไป
ประยกุตใ์ชก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆในกองทพัเรือเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และตรงตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ในการเลือกหน่วยงานตน้แบบ (Pilot  Project) ในการประยกุตใ์ชก้ารจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมใน ทร.นั้น  ทร.
ไดก้าํหนดให ้กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นหน่วยงานตน้แบบ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการ
และสนบัสนุนหน่วยกาํลงัรบ  ซ่ึงมีลกัษณะของงานและกิจกรรมเหมือนและคลา้ยคลึงกบัเอกชน  ทั้งน้ียงัสามารถ
กาํหนดกิจกรรมไดช้ดัเจน  สามารถวดัตน้ทุนของกิจกรรมและผลการดาํเนินงานไดง่้ายกว่าหน่วยท่ีมีกิจกรรม
ซบัซอ้น  รวมทั้งการวดัผลและเทียบเคียงผลการดาํเนินงาน (Performance  Measurement and  Benchmarking) 
สามารถดาํเนินการไดง่้าย โดยสามารถเทียบเคียงกบักรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เป็นตน้ การ
ดาํเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นั้น  ไดด้าํเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ทั้ง 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการ
เตรียมการ  ขั้นการวิเคราะห์  ขั้นการวางแผนเพ่ือการเปล่ียนแปลง  ขั้นการออกแบบกระบวนการใหม่ และขั้นการ
ปฏิบติังานและขยายผล  โดยใชเ้วลาในการดาํเนินงานทั้งส้ิน 2 ปี  ซ่ึงเสร็จส้ินใน ปีงบประมาณ 2544 สาํหรับ
โรงเรียนนายเรือนั้น ยงัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการ ผลจากการนาํระบบ ABM                   มาประยกุตใ์ชก้บักรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือ ในเบ้ืองตน้มีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการกบัหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในกองทพัเรือต่อไป 
 

  ความสาํเร็จในการนาํระบบจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม (ABM) มาประยุกตใ์ชน้ั้นตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากบุคลากรในองคก์รนั้น ๆ ทั้งในส่วนของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานทุกระดบั ในอนัที่จะ
ยอมรับหลกัการของระบบ ทั้งแนวคิดและวิธีการดาํเนินการ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงภายในหน่วยท่ีอาจจะมี
ข้ึนในอนาคต นอกจากนั้นบุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะตอ้งมีความสาํนึกอยูเ่สมอวา่ ตนเองมีส่วนร่วมในการ
บริหารทรัพยากรและมีความรับผดิชอบในการใชท้รัพยากรของหน่วยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนตระหนกั
วา่ผลการปฏิบติัของตนเองยอ่มจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานโดยรวมเสมอ 
 

  ABM  เป็นเคร่ืองมือหรือเทคนิคการจดัการชนิดหน่ึง ซ่ึงโดยปกติแลว้เม่ือหน่วยงานหรือองคก์รใด
นาํมาใช ้กย็อ่มคาดหวงัประโยชนท่ี์เกิดข้ึน อนัไดแ้ก่ ประโยชน์ในการบริหารงานตามกระบวนการจดัการ ตั้งแต่
การวางแผน จนกระทัง่ถึงการควบคุม และผูป้ฏิบติังานกมี็ความคาดหวงั     ท่ีจะใหก้ระบวนการทาํงานในทาง
ปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน อยา่งไรก็ตามเทคนิคในการบริหารงานทุกเทคนิคยอ่มนาํมาซ่ึงความเปล่ียนแปลง
ในวิถีชีวิตการทาํงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะกระทบกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของผูป้ฏิบติังานนัน่เอง ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
อยากทดสอบวา่ การนาํระบบ ABM     มาใชใ้นองคก์รนั้น จะมีความสมัพนัธ์ต่อประโยชน์ในการจดัการองคก์ร 
รวมทั้งกระบวนการปฏิบติังานจริง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการทาํงานหรือไม่  จึงไดส้นใจท่ีจะศึกษา
เร่ืองน้ี  
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบจดัการบน
พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รโดยภาพรวมและจาํแนกตามระดบัชั้นยศ       นายทหารสญัญาบตัร
และประทวน 

2. เพื่อศึกษาระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมของขา้ราชการ     กรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยภาพรวมและจาํแนกตามระดบัชั้นยศนายทหารสญัญาบตัรและประทวน 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือท่ีมีต่อการนาํระบบการจดัการบน
พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล 

4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมกบัระดบั
ความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนําระบบการจัดการบนพื้นฐานของ
กิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร 

 
สมมุตฐิานของการวิจัย 

1. ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํ
ระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ไม่แตกต่างกนั 

2. ระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของ
ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

1. เพ่ือนาํผลการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม กบั
หน่วยงานต่าง ๆ ในกองทพัเรือ เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงคข์อง   แต่ละหน่วยงาน 
ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อนัส่งผลต่อประสิทธิภาพของกองทพัเรือในภาพรวม 

2. ส่งเสริมใหห้น่วยงานต่าง ๆ ในกองทพัเรือและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของระบบการจดัการบน
พ้ืนฐานของกิจกรรม ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานไดอ้ย่างคุม้ค่าและตรงตามภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3. เพ่ือส่งเสริมใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน นาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม 
(Activity-Based Management) มาใชใ้นองคก์รมากข้ึน 

 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากร 

   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จาํนวน 229 คน ซ่ึงกรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือ เป็นหน่วยงานตน้แบบ (Pilot  Project) ในการประยกุตใ์ชร้ะบบจดัการบนพ้ืนฐานของ
กิจกรรม ในกองทพัเรือ 
 
 ขอบเขตด้านเนือ้หาและตัวแปร 
 

1. ตวัแปรตน้ 
 ขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 8 ตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพการสมรส 
- ระดบัชั้นยศ 
- ระดบัการศึกษา 
- ระดบัตาํแหน่งงาน 
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- ระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร. 
- อตัราเงินเดือน 

2. ตวัแปรตาม 
2.1   ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบการจดัการ   บน
พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 

 

- ความคิดเห็นดา้นประโยชนใ์นการบริหารจดัการ 
- ความคิดเห็นดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร 
- ความคิดเห็นดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 

  2.2    ความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม 
 
นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 
 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดนิ้ยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
 

   การจัดการบนพืน้ฐานของกิจกรรม (ABM) คือ กระบวนการท่ีใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลเก่ียวกบั
ค่าใชจ่้าย (Cost) และผลการดาํเนินงาน (Performance) รวมทั้งเคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารจดัการอ่ืน ๆ 
(Management tools and techniques) เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการจดัสรร
ทรัพยากร อนัจะนําไปสู่การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของหน่วยใน
ภาพรวม ทั้งน้ีเพราะ ABM จะช่วยใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพของงานและทรัพยากรท่ีใชอ้ยา่งละเอียดชดัเจน  ซ่ึง
ย่อมจะทาํให้สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตของงานในส่วนความรับผิดชอบของตนเองกบั
ผลผลิตขององคก์รโดยรวม 
 

   ความคิดเห็นต่อการนําระบบจัดการบนพืน้ฐานของกิจกรรมมาใช้ในองค์กร หมายถึง                   การ
แสดงออกถึงความเช่ือ ทศันะ การวินิจฉัย หรือการพิจารณาเก่ียวกบัการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของ
กิจกรรมมาใชใ้นกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ในการ
บริหารจดัการ ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร และดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจาก
นาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 
   ข้าราชการ หมายถึง ขา้ราชการชั้นยศนายทหารสัญญาบตัร และนายทหารประทวน สังกดักรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือ  กองทพัเรือ 
   องค์กร  หมายถึง  กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  กองทพัเรือ  
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   ระบบต้นทุนกจิกรรม (Activity Based Costing System :ABC) คือ ระบบการบริหารตน้ทุนแบบใหม่ท่ี
แสดงตน้ทุน และค่าใช้จ่ายโดยใช้กิจกรรมซ่ึงเกิดจากการทาํงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนจริงโดยมี
รายละเอียดของการทาํงานของแต่ละกิจกรรมแสดงไวเ้พ่ือใหเ้ขา้ใจตวักิจกรรม ดงันั้นมูลค่าของการใชท้รัพยากร
ต่าง ๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน จะถูกระบุเขา้สู่กิจกรรม การคาํนวณตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   จึงอาศยั หลกัการใชกิ้จกรรม
จริงของแต่ละผลผลิต (Outputs) ทั้งน้ีเพราะถือว่ากิจกรรมเป็น  ตวัก่อใหเ้กิดตน้ทุนค่าใชจ่้าย โดยมีกลยทุธ์ของ
องคก์รเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมต่าง ๆ             ส่วนผลิตภณัฑ ์หรือการบริการอนัเป็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนนั้น 
เป็นตวัใชกิ้จกรรม ระบบตน้ทุนกิจกรรมจะให้ขอ้มูลตน้ทุนค่าใชจ่้ายของกิจกรรมในมิติต่าง ๆ ท่ีจะนาํเขา้สู่ระบบ 
ABM เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรขององค์การให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
  ตัวผลักดันกิจกรรม (Cost Drivers) คือ ปัจจยัท่ีสามารถนบัไดแ้ละนบัไม่ได ้ซ่ึงใชเ้ป็น       ตวัระบุ
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไปสู่กิจกรรม และจากกิจกรรมหน่ึงไปยงัอีกกิจกรรมหน่ึง หรือไปยงัตวัผลิตภณัฑ์หรือไปยงั
ค่าบริการ 
     การวดัผลการดาํเนินการงาน (Performance Measurement) คือ การวดัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทาํกิจกรรม ซ่ึงหมายรวมถึงมาตรวดัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสาํหรับผลงานท่ีเป็นตวั
เงินและไม่เป็นตวัเงิน 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความคิดเห็นต่อการนาํระบบ         การจดัการ
บนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเน้ือหา ออกเป็น 6 ส่วน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม 
 ส่วนท่ี 2   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 
 ส่วนท่ี 3   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน 
 ส่วนท่ี 4   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเห็น 
 ส่วนท่ี 5   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ 
 ส่วนท่ี 6   ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและกรณีศึกษาการประยกุตใ์ช ้ABM ในต่างประเทศ 

ส่วนที่ 1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการบนพืน้ฐานของกจิกรรม 

ความเป็นมาของการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรม  
  

 ระบบบญัชีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีธุรกิจต่าง ๆ ใชอ้ยูแ่ต่เดิมมาไม่สามารถใหข้อ้มูลท่ีเพียงพอต่อ    การ
ดาํเนินธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสูง  เน่ืองจากระบบดงักล่าวบนัทึกบญัชีแยกตามประเภทค่าใชจ่้ายโดยไม่คาํนึง
วา่ค่าใชจ่้ายนั้น เกิดจากกิจกรรมอะไร ใครเป็นผูท้าํกิจกรรมนั้น และใครเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากผลิตภณัฑห์รือ
บริการท่ีเกิดจากกิจกรรมนั้น ดงันั้นระบบบญัชีตน้ทุนแบบท่ีเคยปฏิบติักนัมาจึงไม่อาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ควบคุมตน้ทุนรวมทั้งไม่ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนส์าํหรับผูบ้ริหารท่ีจะใชใ้นการดาํเนินธุรกิจใหไ้ดผ้ลกาํไรตามท่ี
ตอ้งการ (วรศกัด์ิ ทุมมานนท,์  2544:62-65) 

 

  การควบคุมตน้ทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจจะกระทาํได้ก็ต่อเม่ือสามารถระบุความสัมพนัธ์ระหว่าง
ค่าใชจ่้ายและกิจกรรมซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดค่าใชจ่้ายนั้นได ้เม่ือระบบบญัชีตน้ทุนเดิม ไม่อาจใหข้อ้มูลดงักล่าว
ได ้ ธุรกิจต่าง ๆ ท่ีมองการณ์ไกล จึงเร่ิมไม่พอใจกบัความไร้ประสิทธิภาพของระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมมาก
ข้ึน และพยายามคิดคน้หาวิธีการและระบบใหม่ๆท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีมีความหมายในการควบคุมตน้ทุน ค่าใชจ่้าย 
และช่วยให้ตดัสินใจไดดี้กว่าเดิม ซ่ึงจากการคิดคน้ไดพ้บว่าระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม (Activity-
Based Management : ABM) เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการ เพราะสามารถทาํให้
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ผูบ้ริหารเขา้ใจไดว้่า อะไรคือตน้เหตุท่ีทาํให้เกิดตน้ทุนค่าใชจ่้าย รวมทั้งยงัทาํให้ทราบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายกบักิจกรรมต่าง ๆ    อนัทาํใหส้ามารถคาํนวณหา ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของผลผลิตซ่ึงเกิดจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

  แนวความคิดระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม (Activity-Based Management : ABM ) ไดมี้
การพฒันามาจากแนวคิดของระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม ซ่ึงเกิดข้ึนในปี  ค.ศ. 1988  โดย Kaplan และ Cooperได้
ใหน้าํระบบน้ีพิมพใ์น  The Journal of Cost Management  และ  Harvard Business Review ( วรศกัด์ิ ทุมมา
นนท,์ 2536 : 62 ) และไดถู้กนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในองคก์รใหญ่ ๆหลายแห่ง เช่น Hewlett-Packard , GM , 
Siemens และองคก์รอ่ืน ๆ  อีกหลายแห่ง จนกระทัง่ตน้ทศวรรษท่ี 90 ระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม ก็ไดถู้ก
พฒันาข้ึนเป็น การบริหารตน้ทุนตามกิจกรรม      ( Activity - Based Management : ABM) หรือ ระบบการจดัการ
บนพ้ืนฐานของกิจกรรม  ทั้ง ABC และ  ABM จะมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด โดยในปัจจุบนัในมุมมอง
ของ ABC เปรียบเสมือนเป็นแหล่งขอ้มูล (Information Source ) ท่ีมีส่วนช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ ส่วนของ 
ABM เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการบริหารตน้ทุนในการปรับปรุงกระบวนการและนวตักรรม (โกศล ดีศีลธรรม, 
2545 :153) 
 

   ดวงมณี โกมารทตั ( 2538 :12 ) ไดใ้หค้าํนิยามระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม (Activity Based Cost 
Accounting) ว่าหมายถึง การบริหารตน้ทุนโดยแบ่งการดาํเนินงานขององคก์รออกเป็นกิจกรรมต่างๆ และปัน
ส่วนต้นทุนกิจกรรมต่างๆ เขา้เป็นผลิตภณัฑ์บริการ หรือโครงการ โดยมีการระบุตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost 
Driver) แต่ละกิจกรรม ซ่ึงเป็นขอ้มูลสาํคญัสาํหรับผูบ้ริหารในการควบคุมตน้ทุนของกิจกรรมและเป็นฐานใน
การคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑเ์ม่ือผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ตน้ทุนของผลิตภณัฑจ์ะสูงหรือตํ่าจึงข้ึนอยูก่บัว่า ผลิตภณัฑ์
แต่ละชนิดตอ้งใชกิ้จกรรมต่าง ๆ  มากนอ้ยในการบริหารตน้ทุน โดยการใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมน้ีจะตอ้งมีการ
จาํแนกกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานหรือผลิตผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถทราบถึงกิจกรรมใดท่ีเพ่ิม
ค่า (Value Added Activities)        ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีพิจารณาแลว้ว่า เป็นกิจกรรมท่ีมีความจาํเป็นในการ
ปฏิบติังานหรือเป็นกิจกรรมท่ีปฏิบติัไปแลว้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัทราบถึงกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมค่า 
(Non Value Added Activities) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีพิจารณาแลว้ เป็นกิจกรรมท่ีไม่จาํเป็นในการปฏิบติังานหรือ
ปฏิบติัไปแลว้ไม่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมน้ีจึงสมควรยกเลิกหรือทาํใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นการนาํระบบบญัชี
ตน้ทุนกิจกรรมมาใช้จึงทาํให้ผูบ้ริหารไดข้อ้มูลตน้ทุนผลิตภณัฑ์ใกลเ้คียงความจริงและทนัต่อเวลาสามารถ
นาํไปใชใ้นการตดัสินใจทางดา้นกลยทุธ์ทางการตลาด 
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ความหมายของการจัดการบนพืน้ฐานของกิจกรรม (Activity - Based Management : ABM)  
 

 การจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม (Activity - Based Management : ABM) คือ กระบวนการท่ีใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย (Cost) และผลการดาํเนินงาน (Performance) รวมทั้งเคร่ืองมือและเทคนิคใน
การบริหารจดัการอ่ืนๆ(Management tools and techniques)เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารในการจัดสรรทรัพยากร อันจะนําไปสู่การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานของหน่วยในภาพรวม ทั้งน้ีเพราะ ABM จะช่วยใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพของงานและทรัพยากรท่ีใช้
อย่างละเอียดชดัเจน  ซ่ึงยอ่มจะทาํใหส้ามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตของงานในส่วนความ
รับผิดชอบของตนเองกบัผลผลิตขององค์กรโดยรวมการจัดการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม เป็นเทคนิคในการ
บริหารงานโดยการนาํขอ้มูลค่าใชจ่้ายในแต่ละกิจกรรมมาคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (Activity Based Costing :ABC) 
มาร่วมกบัผลการดาํเนินงาน          ( Performance  Measurement : PM) และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไป
ใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัสรรทรัพยากร นัน่เอง  ( สาํนกังานปลดับญัชีทหารเรือ , 2544 :2) 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ABC และ ABM  
 

  แนวคิดสาํคญัของ ABC กคื็อ การคิดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เขา้ไปในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน 
โดยอาศยัความสมัพนัธ์ของตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Drivers)แลว้จึงคิดตน้ทุนของกิจกรรม          เขา้สู่ตวัสินคา้ 
หรือส่ิงท่ีตอ้งการคิดตน้ทุน (Cost Object) เม่ือพิจารณาแนวคิดดงักล่าวน้ีจะแยกไดเ้ป็น       2 โมเดล ดงัภาพท่ี 1 
โมเดลดา้นตน้ทุน (Cost assignment view) และโมเดลดา้นการดาํเนินงาน      (Process view) (ดวงมณี โกมารทตั , 
2538:86-88) 
 

  โมเดล ABC ดา้นตน้ทุนเป็นโมเดลท่ีคิดตน้ทุนในการใชท้รัพยากรต่าง ๆ เขา้ไปในกิจกรรม          ท่ี
เก่ียวขอ้ง ต่อจากนั้นกจ็ะคิดตน้ทุนของกิจกรรมเขา้ไปในตวัสินคา้ หรือ Cost Object ท่ีตอ้งการ           ทั้งน้ีเพื่อให้
ผูบ้ริหารไดน้าํตน้ทุนของสินคา้ไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

 

  1. การออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) 
  2. การเลือกช่องทางจาํหน่ายใหก้บัผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึงหรือทั้งกลุ่ม 
  3. การปรับปรุงผลิตภณัฑใ์น Product Line 
  4. การกาํหนดราคาขาย 
  5. การลดตน้ทุน 
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        ฯลฯ 
 
  ส่วนโมเดลดา้นการดาํเนินงานเป็นโมเดลท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติังานในกิจการต่าง ๆ 
โดยระบุใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิบติังาน (Cost Driver) และความสามารถในการปฏิบติังานไดดี้มาก
นอ้ยเพียงใด (Performance Measure) ขอ้มูลจากโมเดลน้ีจะนาํไประบุสาเหตุและแนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานในกิจกรรมต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น เม่ือกิจกรรมใชจ้าํนวนหน่วยเสียเป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพของ
แผนกผลิตสินคา้ เม่ือจาํนวนหน่วยเสียมากข้ึนฝ่ายบริหารจะตอ้งวิเคราะห์สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดหน่วยเสียโดยมุ่งไป
ท่ีกิจกรรมท่ีเป็นตวัปัญหา และหาทางแกไ้ขวิธีปฏิบติังานเพ่ือลดจาํนวนหน่วยเสียดังกล่าว การรายงาน ถึง
จาํนวนหน่วยเสียท่ีลดลงแสดงใหเ้ห็นวา่แผนกผลิตไดพ้ยายามปรับปรุงการปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา 

 
ภาพท่ี 1 

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ABC และ ABM 
 

 
 ท่ีมา : ดวงมณี  โกมารทตั , 2538 : 87. 

ระบบตน้ทุนกิจกรรม 
Cost Assignment View 

Cost  dimension 

ตวัผลกัดนั Performance 
Measures 

ทรัพยากร 

กิจกรรม 

Cost Object 

 
การบริหาร 
กิจกรรม 

ABM 

Control 
dimension 

Continuous 
Improvement Process 
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  เม่ือผูบ้ริหารนาํระบบ ABC ไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ กส็ามารถจะบริหารกิจกรรมดงัภาพท่ี 1 ได ้ 2  มิติ 
คือ 
  1. Cost dimension เป็นการบริหารกิจกรรม โดยเนน้ไปท่ีขอ้มูลตน้ทุน ผูบ้ริหารอาจจะกาํหนด
นโยบายดา้นลดตน้ทุน หรือดา้นนโยบายราคาผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึง หรือทั้งกลุ่มโมเดลดา้นตน้ทุนจะให้
ประโยชน์ดา้นการตดัสินใจในเชิงกลยุทธ์ (Strategic) และวางแผนยุทธวิธี (Tactical Planning) เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี 
  2. Control dimension เป็นการบริหารกิจกรรมโดยเนน้การควบคุม โดยนาํขอ้มูลท่ีได ้     จาก
ระบบ ABC ซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์ Cost Driver การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีเพ่ิมค่า และไม่เพ่ิมค่าไปใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน กล่าวคือ เม่ือมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังาน (กิจกรรม) ในแผนกใดกจ็ะมีการรายงาน
ผลการปรับปรุงเพ่ือใหผู้บ้ริหารไดท้ราบวา่ วิธีปรับปรุงนั้นเหมาะสมเพียงใด ผลลพัธ์จากการปรับปรุงเป็นอยา่งไร 
การบริหารโดยแสดงผลการปฏิบติังานน้ีจะเนน้หนกัไปท่ีกิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพโดยรวม (Total 
Quality Control) มิใช่การควบคุม โดยใชร้ายงานผลแตกต่างของตน้ทุน (Cost Variance Report) ดงัเช่นท่ีปฏิบติัมา
ในอดีต 
 

  อาจกล่าวไดว้่า ระบบตน้ทุนกิจกรรมเป็นฐานขอ้มูล (Database) ท่ีจะให้ขอ้มูลในเชิงกลยุทธ์แก่
ผูบ้ริหารทุกระดบั ดงันั้นก่อนท่ีจะประยุกตใ์ชข้อ้มูล ABC ในการบริหารกิจกรรม จะขอกล่าวถึงขั้นตอนของ
การคิดตน้ทุนกิจกรรมโดยสงัเขป ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนของการคดิต้นทุนกิจกรรม  
 

   การคิดตน้ทุนกิจกรรม ถือว่ากิจกรรมเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดตน้ทุน ส่วนผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงท่ีใชกิ้จกรรม 
นัน่คือจะตอ้งพิจารณาว่าส่ิงท่ีจะนาํมาคิดตน้ทุน (Cost Object) คืออะไร จากนั้นจะตอ้งกาํหนดหรือระบุให้
ไดว้่าส่ิงท่ีจะนาํมาคิดตน้ทุนตอ้งผ่านกิจกรรมใดบา้ง และมีลกัษณะการใชต้วัผลกัดนัอยา่งไร ขั้นตอนของการ
คิดตน้ทุนกิจกรรมประกอบดว้ย (สุรียพ์ร จารุวสัตร์,  2543 :12-14) 
 

- การวิเคราะห์และกาํหนดกิจกรรม (Activity analysis) 
- การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรม (Activity costing) 
- การกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน และการคาํนวณอตัราตน้ทุนกิจกรรม (Cost driver and Cost driver 

rate) 
- การคาํนวณตน้ทุนเขา้สู่ผลิตภณัฑ ์(Product costing) 

DPU



 
 

1. การวิเคราะห์และกาํหนดกจิกรรม (Activity Analysis) 

 

 การวิเคราะห์และกาํหนดกิจกรรม คือ การวิเคราะห์ว่าในการดาํเนินธุรกิจของกิจการมีกิจกรรม
อะไรบา้ง โดยอาจพิจารณาจากกระบวนการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ วา่กิจกรรมใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ดา้นนั้น ๆ เช่น ดา้นการผลิต มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การจดัซ้ือวตัถุดิบ  การเดินเคร่ืองจกัร การเตรียมการ
ผลิต  การขนยา้ยวตัถุดิบ การประกอบช้ินส่วนและการตรวจสอบคุณภาพ เป็นตน้  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
บริหารงานและดาํเนินการ ในขั้นตอนน้ีจึงควรพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 

 1.1 วิเคราะห์ว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมค่า (Value – Added Activity) หรือเป็นกิจกรรมไม่
เพ่ิมค่า (Non Value – Added Activity) ซ่ึงกิจกรรมประเภทหลงัน้ีสามารถมองใหลึ้กต่อไปอีกวา่เป็นกิจกรรม
ประเภทท่ีจาํเป็นหรือไม่จาํเป็น โดยกิจการจะพยายามลดกิจกรรมท่ีไม่มีความจาํเป็นหรือกิจกรรมท่ีมีความ
ซํ้ าซอ้นลง ในขณะเดียวกนัก็พยายามเพ่ิมประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีมีความจาํเป็นใหสู้งข้ึน ซ่ึงเท่ากบัเป็นการ
เพ่ิมกิจกรรมท่ีเพ่ิมค่านั่นเอง การพิจารณาว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมค่าหรือไม่เพ่ิมค่า มกัจะพิจารณาโดย
คาํนึงถึงผูบ้ริโภคเป็นหลกั กิจกรรมใดท่ีใหป้ระโยชนต่์อผูบ้ริโภคจะถือวา่เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมค่า 
 

 1.2  วิเคราะห์ลกัษณะการเกิดข้ึนของตน้ทุนของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวว้่ามีลกัษณะอย่างไร ซ่ึง
สามารถแยกเป็น 4 ลกัษณะดงัน้ี  
  1.2.1 กิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณการผลิต (Unit level activity) 
  1.2.2 กิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัจาํนวนคร้ังท่ีทาํกิจกรรม (Batch – level activity) 
   1.2.3 กิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแบบของผลิตภณัฑ ์(Product – sustaining activity) 
   1.2.4 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหกิ้จการดาํเนินงานต่อไปได ้(Facility –sustaining activity) 
 

2. การคํานวณต้นทุนกจิกรรม (Activity Costing) 
 

  ตน้ทุนกิจกรรม หมายถึง ปัจจยัการผลิตหรือทรัพยากรท่ีใชใ้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี          จะ
นาํมาคิดตน้ทุนนั้น ๆ โดยปกติตน้ทุนเหล่าน้ีจะถูกบนัทึกบญัชีตามรหสับญัชี การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรม เป็น
การกาํหนดหรือระบุตน้ทุนตามรหสับญัชีเขา้สู่กิจกรรม เรียกวา่ Cost Mapping ถา้ตน้ทุนตามรหสับญัชีนั้นเกิด
จากกิจกรรมเดียวก็สามารถกาํหนดตน้ทุนเขา้สู่กิจกรรมนั้นไดโ้ดยตรง           หากตน้ทุนตามรหสับญัชีนั้นเกิด
จากกิจกรรมหลายกิจกรรมจะตอ้งปันส่วนตน้ทุนนั้นเขา้สู่กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑ ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
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การเกิดข้ึนของต้นทุนนั้น ในกรณีท่ีไม่สามารถกําหนดต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมได้โดยการประมาณอย่างมี
หลกัเกณฑก์ต็อ้งอาศยัดุลยพินิจเขา้ช่วย DPU



ภาพท่ี 2  
การกาํหนดค่าใชจ่้ายการผลิตตามรหสับญัชีเขา้สู่กิจกรรมต่าง ๆ 

 
ตัวอย่าง   การกาํหนดค่าใชจ่้ายการผลิตตามรหสับญัชีเขา้สู่กิจกรรมต่าง ๆ สาํหรับการผลิตผลิตภณัฑช์นิดหน่ึง 
เป็นดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ท่ีมา :  สุรียพ์ร จารุวสัตร์ , 2543 :13. 
 
 3. การกําหนดตัวผลกัดนัต้นทุน และการคาํนวณอตัราต้นทุนกจิกรรม (Cost driver and Cost driver rate) 
 

  ตวัผลกัดนัตน้ทุน หมายถึง สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหต้น้ทุนของกิจกรรมเปล่ียนแปลงไป        การ
กาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน คือ การกาํหนดฐานในการปันส่วนตน้ทุนของแต่ละกิจกรรมเขา้เป็นตน้ทุนผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงผลิตภณัฑใ์ดจะรับตน้ทุนมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูป่ริมาณการใชกิ้จกรรมนั้น 
 

  ในการกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนนั้นควรพิจารณาถึงลกัษณะของตน้ทุนกิจกรรม ซ่ึงจาํแนกออกเป็น 4  
ลกัษณะ ดงัน้ี 
 

  3.1  ตน้ทุนท่ีเกิดตามปริมาณการผลิต (Unit Level Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีผนัแปรโดยตรงกบั
ปริมาณการผลิตและสามารถกาํหนดเขา้สู่ส่ิงท่ีจะนาํมาคิดตน้ทุนไดโ้ดยตรง กล่าวคือ สามารถรวมเขา้กบัตวั
ผลิตภณัฑ์ไดโ้ดยตรง เช่น ตน้ทุนการตรวจสอบคุณภาพช้ินส่วนทุกหน่วย ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าในการเดิน
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายการผลติตามรหัสบญัชี 
ค่าวตัถุดิบทางออ้ม                         2,000,000 
ค่าแรงทางออ้ม                               1,500,000 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร                        900,000 
ค่าเส่ือมราคาโรงงาน                           
750,000 
ค่านํ้ าค่าไฟฟ้าโรงงาน                          450,000 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็โรงงาน                    100,000 

ค่าใช้จ่ายการผลติตามกจิกรรม 
การจดัซ้ือวตัถุดิบ                               400,000 
การเดินเคร่ืองจกัร                              700,000 
การเตรียมการผลิต                          1,000,000 
การขนยา้ยวตัถุดิบ                             500,000 
การประกอบช้ินส่วน                      3,000,000 
การตรวจสอบคุณภาพ                       100,000 
                    รวม                             5,700,000 
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  3.2 ตน้ทุนท่ีผนัแปรตามจาํนวนคร้ังท่ีทาํกิจกรรม (Batch – Level Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ี    ผนัแปร
โดยตรง กบัจาํนวนกลุ่มหรือจาํนวนลอ๊ทของสินคา้ (Batch) และไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์ใด ๆ      กบัปริมาณการผลิต
หรือ จาํนวนหน่วยสินคา้ในกลุ่มของสินคา้เหล่านั้น ซ่ึงสามารถระบุเขา้สู่ส่ิงท่ี     จะนาํมาคิดตน้ทุนไดโ้ดยตรง 
เช่นเดียวกบัตน้ทุนท่ีเกิดตามปริมาณการผลิต เช่น ตน้ทุนการขนยา้ยวตัถุดิบเขา้โรงงาน ตน้ทุนการสัง่ซ้ือช้ินส่วน 
ตน้ทุนการเตรียมการผลิต เป็นตน้ 
 

  3.3 ตน้ทุนท่ีผนัแปรตามความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product – Sustaining Costs) หมายถึง ตน้ทุน
ท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีกระทาํโดยรวมเพ่ือใหก้ารผลิตทนัต่อเวลาและขายผลิตภณัฑ ์     แต่ละชนิดได ้กิจกรรมน้ีจะ
ไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ กบัปริมาณการผลิตหรือจาํนวนกลุ่มของผลิตภณัฑ ์แต่จะสมัพนัธ์กบัการผลิตและรูปแบบ
ของผลิตภณัฑ ์(Model) นั้น ๆ โดยเฉพาะและจะเพ่ิมมากข้ึนตามความหลากหลายของประเภทผลิตภณัฑ ์เช่น 
ตน้ทุนการเปล่ียนแปลงแบบผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ ตน้ทุนการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละ
แก้ไขเคร่ืองจักร เป็นต้น ต้นทุนดังกล่าวอาจเกิดข้ึนแม้ว่าการผลิตจะยงัไม่เกิดข้ึน และสามารถระบุเข้าสู่
ผลิตภณัฑห์รือส่ิงท่ีจะนาํมาคิดตน้ทุนไดโ้ดยตรง 
 

  3.4 ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหกิ้จการดาํเนินต่อไปได ้(Facility – Sustaining Costs) หมายถึง ตน้ทุน
ท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยรวมเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปได ้ตน้ทุนประเภทน้ีจะไม่มีความสมัพนัธ์ใด ๆ 
กบัจาํนวนหน่วยหรือจาํนวนกลุ่มหรือความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ตวัอยา่งเช่น ค่าทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ในโรงงาน  ค่ายามรักษาความปลอดภยัโรงงาน         ค่าเส่ือมราคาอาคารโรงงาน  ค่าบริหารโรงงาน เป็น
ตน้  ตน้ทุนดงักล่าวไม่สามารถระบุเขา้สู่ผลิตภณัฑห์รือส่ิงท่ีจะนาํมาคิดตน้ทุนไดโ้ดยตรง ตอ้งอาศยัการปันส่วน
อยา่งมีหลกัเกณฑ ์หรืออาจใชดุ้ลยพินิจเขา้ช่วย 

 

  ภายหลงัจากการกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนโดยไดมี้การพิจารณาถึงลกัษณะของตน้ทุนกิจกรรมทั้ง  4  
ลกัษณะแลว้ จะนาํตวัผลกัดนัตน้ทุนไปคาํนวณหาอตัราตน้ทุนกิจกรรมได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การคํานวณต้นทุนเข้าสู่ผลติภัณฑ์ (Product Costing)  

 
อตัราตน้ทุนกิจกรรม           =          
 

ตน้ทุนกิจกรรม 

ปริมาณตวัผลกัดนัตน้ทุน 
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   การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่ผลิตภณัฑ ์หรือส่ิงท่ีนาํมาคิดตน้ทุนสามารถคาํนวณได ้  โดยการนาํ
อตัราตน้ทุนกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมคูณกบัปริมาณการใชกิ้จกรรมของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ซ่ึงผลรวมของตน้ทุน
ในแต่ละกิจกรรมจะเป็นค่าใชจ่้ายการผลิตของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ และเม่ือนาํตน้ทุนท่ีไดไ้ปรวมกบัตน้ทุนทางตรง
ของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ วตัถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรง กจ็ะไดต้น้ทุนรวมของแต่ละผลิตภณัฑใ์นท่ีสุด 
 
การวัดผลการดําเนินงานและวิธีการเทียบเคียงผลการดําเนินงาน  (Performance  Measurement and  
Benchmarking) 
 

 การวิเคราะห์กาํหนดวิธีการวดัผลการดาํเนินงาน และวิธีการเทียบเคียงผลการดาํเนินงาน     เป็นการ
ประเมินผลองคก์ร โดยกาํหนดส่ิงท่ีจะประเมิน กาํหนดมาตรฐานการประเมินรวมทั้งเปรียบเทียบปรับปรุง การ
ดาํเนินงาน  โดยการวดัผลการดาํเนินงาน ใชด้ชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน (Key  Performance  Indicators : KPI)  
เป็นเคร่ืองมือสําหรับการวดั  สําหรับการเทียบเคียงผลการดาํเนินงานใช้การเปรียบเทียบกบัหน่วยงานท่ีมี
ลกัษณะการดาํเนินงานท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัมาเป็นตวัเปรียบเทียบ  หากเปรียบเทียบไม่ไดใ้หต้ั้งเกณฑ์
เป้าหมายของหน่วยตนเอง(สาํนกังาน   ปลดับญัชีทหารเรือ, 2544:14-16) 
 

  ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน   (Key  Performance  Indicators :  KPI)    เป็นเคร่ืองมือสาํหรับใชใ้นการ
วดัผลความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานขององคก์รว่าบรรลุพนัธกิจวิสัยทศัน์และปัจจยัสู่ความสําเร็จตามท่ีตั้งไว้
หรือไม่ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ องคก์รตอ้งกาํหนดเป้าหมายสาํหรับตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานแต่ละตวัท่ี
ชดัเจน  เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานว่าสามารถทาํไดดี้มากน้อยแค่ไหนเม่ือเทียบกบัเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้ และเป้าหมายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดท่ี้องคก์รจะสามารถปรับปรุงการปฏิบติังานใหไ้ปถึงจุดนั้นและ
จะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย     ในการกาํหนดตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน  ควรจะตอ้งคาํนึงถึง
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ตอ้งเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัไดแ้ละมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ของงาน (Outcome) ไม่ใช่ปริมาณงานท่ีทาํ
ได ้(Output) 

2. จะตอ้งสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  สามารถคาํนวณหาค่าไดโ้ดยใชพ้ื้นฐานจากการนบัวดัหรือการ
ใชแ้บบสอบถาม ท่ีจะดาํเนินการไดโ้ดยองคก์รเอง 

3. เป็นตวัช้ีวดัท่ีมีความเช่ือถือได ้ ไม่วา่จะใชว้ิธีการท่ีต่างกนัอยา่งไร  กจ็ะตอ้งไดผ้ลลพัธ์เหมือนกนั 
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4. ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานท่ีจะนาํมาใชน้ั้นตอ้งมีจาํนวนท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสามารถสะทอ้นถึง
ผลการปฏิบติังานท่ีแสดงถึงการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานและตอ้งมีจาํนวนท่ีไม่มากนัก  
เพราะจะเป็นการสร้างภาระให้กบัเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานและใชต้น้ทุนสูงเกินความจาํเป็น 

5. ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานท่ีกาํหนดนั้นตอ้งไดรั้บการยอมรับและมีความเขา้ใจตรงกนัทั้งจากฝ่าย
บริหารและผูป้ฏิบติังานและตอ้งเป็นท่ีสนใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 
ดชันีวดัผลการดาํเนินงาน หรือ KPI  จะแสดงเป็นสูตรการคาํนวณตวัช้ีวดั ไดด้งัน้ี 
      
 

ระดบัผลการดาํเนินการ     (Value )      =                  
       

   
  โดยแต่ละปัจจยัสามารถแยกองคป์ระกอบย่อยไดอี้กตามภารกิจหลกัของหน่วยอย่างเช่นตวัอย่าง
ขา้งล่างน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 

Quality  (คุณภาพ)  x  Service (บริการ) 

 Cost  (ตน้ทุน)   x   time  (เวลา) 
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การคาํนวณระดบัผลการดาํเนินงานของ ทร. 
 

          ประสิทธิภาพ (Efficiency)          ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 
 
                       X  
 
 

             X 
Value  =    ……………………………………… ……………………………………… 

                X 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สาํนกังานปลดับญัชีทหารเรือ , 2544 : 15. 
 
  ปัจจยัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ยอ่มมีความแตกต่างกนัเน่ืองจากภารกิจของหน่วยต่างกนั เง่ือนไขท่ีทาํ
ใหเ้กิด คุณภาพ การบริการ ตน้ทุนและเวลายอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย การหาค่าปัจจยัของคุณภาพ บริการ และเวลา 
ควรมีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนไว  ้สําหรับการให้บริการอาจได้จากการออกแบบสอบถามของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
 
 

- บรรลุวตัถุประสงคต์ามภารกิจของหน่วย 
- ตรงต่อประโยชน์ใชส้อย  
- การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หไ้ด้
ประโยชน์สูงสุด  
 Qualit

- การใหบ้ริการสนบัสนุนต่อหน่วย 
- การใหก้ารสนบัสนุนการใชย้ทุธปัจจยั 
- การใหก้ารบริการในการใชย้ทุธปัจจยั 
 

Servic
e

 
 

- การบริหารคลงัอาวธุยทุโธปกรณ์
ต่าง ๆ 

-  การประกนัคุณภาพ 
- อาวธุยทุโธปกรณ์คงคลงั 
- อะไหล่คงคลงั 
 
 

Cost  
 
- เวลาท่ีหน่วยใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้
- เวลาธุรการท่ีใช ้
- เวลาในการส่งมอบ, ใหบ้ริการ 
- เวลาในการดาํเนินการเบิกจ่ายพสัดุ 
- เวลาท่ีใชใ้นการจาํหน่ายพสัดุ 
- เวลาในการทาํงานดา้นเอกสารของ  
  ฝ่ายอาํนวยการ 

Time 
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  การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึงการเปรียบเทียบท่ีเป็นกระบวนการใน
การเรียนรู้  การพฒันา โดยอาศยัการเปรียบเทียบ เม่ือทาํการเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืนจะทาํใหอ้งคก์รเพิ่ม
ความสามารถในการทาํงาน  ซ่ึงการจดัการดา้นประสิทธิภาพอาจมาจากองคป์ระกอบ  คุณภาพเยี่ยมและตน้ทุน
ต่อหน่วยตํ่า ในดา้นคุณภาพนั้นตวัวดัท่ีเป็นรูปเด่นชดัอาจจะใช ้ ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 และอ่ืน ๆ หาก
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานทางดา้นสภาพแวดลอ้มอาจใช ้ ISO 14000 สาํหรับตน้ทุนก็สามารถเทียบเคียง
กบัหน่วยงานท่ีมีลกัษณะ       การดาํเนินงานคลา้ยกนัได ้  
 
การบริหารจัดการทรัพยากรกบัการจัดการบนพืน้ฐานของกิจกรรม  

 

              ภาพที ่4 

          Resource management improvement project streams 

 
 

ท่ีมา : U.S. Department of defense ,1997.  
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     เม่ือหน่วยงานใดนาํ ABM มาใช ้กจ็าํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินกิจกรรมหลกั 6 ประการ ซ่ึงจะเป็นตวัช่วย
ใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรของหน่วยงานไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 
 

1.   การปรับปรุงวิธีการวดัตน้ทุนและผลการปฏิบติังานถือเป็นพื้นฐานของ ABM เพราะเป็นมาตรวดัท่ี
จะกระตุน้ใหเ้กิดการปรับปรุงในส่วนงานอ่ืนๆ  

2.  โปรแกรมจดัการกบัความเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.1  ช่วยทาํใหบุ้คลากรในหน่วยงานเขา้ใจความหมายและคุณค่าของ ABM โดยสมบรูณ์  
2.2  ช่วยใหก้ารศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกบั ABM  
2.3 ช่วยฝึกอบรมผูบ้ริหารให้ทราบถึงเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีจําเป็นในการใช้ข้อมูลให้เกิด

ประโยชน์  
3.  หลกัการบริหารตามแบบธุรกิจจะช่วยให้เกิดการตดัสินใจในการบริหารจัดสรรทรัพยากรท่ีมี

มาตรฐานคงท่ีตลอดทั้งหน่วยงาน 
4.  ระบบสารสนเทศท่ีสมบรูณ์แบบจากทุกส่วนงานขององคก์ร จะทาํหนา้ท่ีรวบรวม และประมวลผล 

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  
5.  เคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน จะทาํหนา้ท่ีร้ือปรับกระบวนการปฏิบติังานหลกั 

ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้ กบังานนั้น ขอ้มูลและเทคนิคท่ีไดจ้าก ABM จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุง กระบวนการ
ปฏิบติังาน  

6.  ในระยะยาว หน่วยงานจะยอมรับให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองคก์รเพ่ือ      เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการปฏิบติังาน ซ่ึงความรู้เก่ียวกบักิจกรรมและหนา้ท่ี ซ่ึงไดจ้าก ABM จะช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ความซํ้ าซอ้น และการแบ่งส่วนงานยอ่ยเกินไป ในโครงสร้างองคก์รใหม่ 

7.  วงรอบการบริหารจดัการทรัพยากร (Resource Management Cycle) ตามภาพท่ี 5 จะถูกนาํมาใช้
เพ่ือใหเ้ห็นความเช่ือมโยงเชิงปริมาณระหว่างกระบวนการใชท้รัพยากรเพื่อสร้างผลผลิตของหน่วยงาน 
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ภาพท่ี 5 
 

Resource Management Cycle 
 
 

 
 

 
ท่ีมา : U.S. Department of defense,1997. 
 

    กระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรในปัจจุบนัมุ่งเนน้เฉพาะขั้นตอนการวางแผนและการจดัทาํ
งบประมาณ โดยละเลยขั้นตอนการวดัผล การวิเคราะห์ และการรายงานในเร่ืองต่าง ๆ                 ท่ีนอกเหนือจาก
การวดัผลของ Inputs เม่ือหน่วยงานนาํ ABM ซ่ึงมุ่งเนน้ เร่ืองผลผลิตและกิจกรรมมาใช ้ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งให้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรให้ครบวงรอบ   โดยจะต้องคอยตรวจสอบและเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์เก่ียวโยงระหวา่งแต่ละกระบวนการในวงรอบนั้น 
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจาก ABM  
 

1. การจัดทํางบประมาณบนพ้ืนฐานกิจกรรมจะช่วยเช่ือมโยงในส่ิงท่ีผู ้บริหารต้องทํากับเงินท่ี
จาํเป็นตอ้งใช ้ 

2. ABM จะเปิดเผยขอ้มูลและใหค้าํอธิบายวา่ทาํไมตน้ทุนค่าใชจ่้ายจึงเพิ่มข้ึนหรือลดลง  
3. ABM จะเช่ือมโยงตน้ทุนค่าใชจ่้าย ทรัพยากรท่ีมี และการปฏิบติังานเขา้ดว้ยกนั  
4. ABM จะเปิดเผยใหท้ราบถึงขีดความสามารถท่ียงัเหลืออยู ่
5. ABM สามารถกาํจดัตวัผลกัดนัตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็นเช่น กฎเกณฑต์่างๆ ซ่ึงขดัแยง้กนัหรือยากท่ีจะ

นาํไปใช ้
6. ABMสามารถสร้างมาตรฐานและใหค้าํอธิบายท่ีชดัแจง้เก่ียวกบัลาํดบัความสาํคญัของงานต่างๆใน

หน่วยงาน 
7. ABM สามารถใหข้อ้มูลตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีถูกตอ้งแม่นยาํตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน 

 

 การริเร่ิมนาํ ABM มาใช้จะทาํให้ผูบ้ริหารสามารถควบคุมกระบวนการตดัสินใจของตนเองได้
แรงผลกัดนัจากรัฐบาลท่ีจะใหมี้การปรับระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเนน้ผลงานแทนระบบงบประมาณแบบ
ควบคุมค่าใชจ่้ายเป็นตวัเร่งท่ีทาํใหห้น่วยงานตอ้งแสวงหาวิธีการใหม่สาํหรับการบริหารจดัการทรัพยากร  ABM 
เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยใหห้น่วยงานไดรั้บขอ้มูลค่าใชจ่้ายและการปฏิบติังานท่ีจาํเป็น 

 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากความสําเร็จของการนํา ABM มาใช้  คือ 
 

1. สามารถคาํนวณตน้ทุนค่าใชจ่้ายของกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัระหวา่งกิจกรรมต่าง ๆ  
3. สามารถตรวจสอบส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงในหน่วยงานไดว้า่ใชท้รัพยากรเพ่ือผลิตอะไร อยา่งไรมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  
 

 ความเป็นไปไดแ้ละความสําเร็จของการนาํระบบ ABM มาใช ้จะตอ้งอาศยัการดาํเนินงานหลาย
ขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะตอ้งเกิดจากการริเร่ิมและแรงกระตุน้จากผูบ้ริหารระดบัสูงรวมทั้งจะตอ้งไดร้ับ
ความร่วมมือและการสนบัสนุนเตม็ที่จากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกระดบัในอนัท่ี      จะยอมรับทั้ง
แนวความคิดและวิธีการดาํเนินงานรวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะบงัเกิดข้ึนตามมาเหนือ       ส่ิงอ่ืนใดบุคลากรทุกคน
ในหน่วยงานตอ้งมีความสํานึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าตนเองคือผูบ้ริหารทรัพยากรของหน่วยงานและมีความ
รับผิดชอบในการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนตอ้งระลึกอยูเ่สมอว่าการปฏิบติังานใด ๆ ของตน

DPU



ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานโดยรวมเสมอแมว้่าการนาํขอ้มูลตน้ทุนค่าใชจ่้ายและการดาํเนินงานรวมเขา้
เป็นส่วนหน่ึงของหลกัการและระบบการบริหารจะเป็นส่ิงท่ีทา้ทายและกระทาํไดย้ากแต่ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ก็
ยิง่ใหญ่และคุม้ค่าแก่ความพยายาม 

 

ส่วนที่ 2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
 
ความหมายของการบริหาร 
 

 จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่าไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของ การบริหาร และการจดัการ        ไว้
หลายท่าน ดงัน้ี 
  Peter F.Drucker ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหาร คือ การทาํใหง้านต่าง ๆ ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้าํ 
(อา้งใน ธงชยั สนัติวงษ,์ 2536 : 11) 
  Luther  Gulick  ไดใ้หค้วามหมายของ การบริหาร ว่าเป็น “สาขาวิชาความรู้”  อยา่งหน่ึงท่ีแสวงหา
ความเขา้ใจอย่างมีระบบว่า ทาํไมและอย่างไร คนจึงทาํงานร่วมกนัอย่างมีระบบเพ่ือความสําเร็จตามเป้าหมาย
ขององคก์ร ( อา้งใน ศิริพร พงษศ์รีโรจน์ ,2542 : 47) 
  Koontz และ O’Donnell  ไดใ้หค้วามหมายวา่ การบริหารหมายถึง การวางแผน การจดัองคก์ร การ
สัง่การ และการควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจ เพ่ือใหป้ระสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์    (อา้งใน บวัผิน ศสัตรา
พฤกษ,์ 2537 : 54 ) 
  ธงชยั สนัติวงษ ์(2531 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหาร ว่าหมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือหลายคน ท่ีเขา้มาทาํหน้าท่ีประสานให้การทาํงานของบุคคลท่ีต่างฝ่ายต่างทาํ และไม่อาจประสบ
ผลสาํเร็จจากการแยกกนัทาํ ใหส้ามารถบรรลุผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
  ศิริพร พงษศ์รีโรจน์ (2542 : 13) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการ หรือ การบริหาร คือ ศิลปะในการ
ดาํเนินงานร่วมกนัของคณะบุคคล ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริหารขององคก์รในส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การจดัองคก์ร 
การจดัคนเขา้ทาํงาน การสั่งการและการควบคุมกิจการให้ดาํเนินไปตามนโยบายจนบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์รท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
  มานพ สวามิชยั( 2539 : 9 ) ไดใ้หค้วามหมายของจดัการ หรือ การบริหาร คือ การนาํทรัพยากรการ
บริหาร ( Managerial Resource )มาดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดผลงานตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานหรือองคก์รท่ี
กาํหนดเอาไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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หน้าทีใ่นการบริหาร ( Management Functions) 
 

 หนา้ท่ีในการบริหารหรือการจดัการ ก็คือ หนา้ท่ีงานแต่ละอย่างของกระบวนการบริหาร คือ การ
วางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเขา้ทาํงาน  การสั่งการและการควบคุม ซ่ึงลว้นเป็นหน้าท่ีงานท่ีจาํเป็นท่ี
ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งปฏิบติั ทั้งน้ีเพ่ือใหภ้ารกิจหรืองานทั้งหลายท่ีบุคคลฝ่ายต่าง ๆในองคก์รปฏิบติัอยูใ่หส้าํเร็จผล
โดยมีประสิทธิภาพ 

 

 งานบริหารหรือหน้าท่ีในการบริหาร นั้น ได้มีผูเ้สนอแนวคิดในเร่ืองน้ีไวห้ลายท่านและมีข้อ
แตกต่างกนัอยูบ่า้ง ดงัน้ี (มานพ สวามิชยั ,2539 : 32-34 ) 
 

Henry Fayol  ไดเ้สนอแนวความคิดของเขาไวว้า่ นกับริหารจะตอ้งทาํงานบริหาร 5 ประการ ดว้ยกนั คือ 
   Planning = การวางแผน 
  Organizing = การจดัองคก์ร 
  Commanding = การบญัชางาน 
  Coordinating = การประสานงาน 
  Controlling = การควบคุมงาน 
 

Luther Gulick และ Lyndall Urwick  ไดแ้บ่งหนา้ท่ีนกับริหารไว ้ 7 ประการดว้ยกนั คือ 
   Planning = การวางแผน 
  Organizing = การจดัองคก์ร 
  Staffing = การจดัคนเขา้ทาํงาน 
  Directing = การอาํนวยการในการทาํงาน 
  Coordinating = การประสานงาน 
  Reporting = การรายงานผลการปฏิบติังาน 
  Budgeting = การจดัทาํงบประมาณ 
 

Harold D. Koontz และ Cyril ’ O Dennel  ไดแ้บ่งไว ้5 ประการ ดงัน้ี 
   Planning = การวางแผน 
  Organizing = การจดัองคก์ร 
  Staffing = การจดัคนเขา้ทาํงาน 
  Directing = การสัง่การ 
  Controlling = การควบคุมงาน 
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Ernest Dale ไดแ้บ่งไว ้7 ประการ ดงัน้ี 
   Planning = การวางแผน 
  Organizing = การจดัองคก์ร 
  Staffing = การจดัคนเขา้ทาํงาน 
  Directing = การอาํนวยการในการทาํงาน 
  Controlling = การควบคุมงาน 
  Innovation = การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
  Representation = การเป็นตวัแทนขององคก์ร 
 

  สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี จะจาํแนกหนา้ท่ีในการบริหาร ตามทศันะของ Harold D. Koontz และ Cyril ’ 
O Dennel  ซ่ึงมีหนา้ท่ี ท่ีสาํคญั 5 ประการ คือ (ธงชยั สนัติวงษ,์2531 : 13-15 ) 
 

 1. การวางแผน ( Planning ) หมายถึง การกาํหนดแผนงาน หรือวิธีการปฏิบติังานไวเ้ป็นการ
ล่วงหน้าเพื่อผลสาํเร็จตามท่ีตอ้งการ การวางแผนจะเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจการพิจารณาถึงผลสาํเร็จ ท่ี
ตอ้งการจะได้และหนทางท่ีจะทาํให้ได้ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว  ้ในทางปฏิบติัในการวางแผนผูบ้ริหารจะทาํการ
คาดการณ์ในอนาคต และจะมีการคิดวิเคราะห์เพื่อกาํหนดเป้าหมายผลงานต่าง ๆ และจะกาํหนดแผนงาน หรือ
แนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 

 

 หนา้ท่ีการวางแผนจึงเป็นเคร่ืองช่วยใหผู้บ้ริหารเกิดความรอบคอบในการกา้วไปในอนาคตโดยไม่
ตั้งอยูใ่นความประมาท และสามารถเผชิญกบัความไม่แน่นอนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนขา้งหนา้ผลดีของการวางแผนจึง
เท่ากบัช่วยใหเ้กิดการป้องกนัปัญหามากกวา่ตอ้งคอยแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

 

 ในการวางแผนนั้น ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจพิจารณาส่ิงต่าง ๆ คือ องคก์ารธุรกิจจะทาํอะไร     ใหไ้ด้
ผลงานอะไร ทาํอย่างไร ทาํโดยใคร ทาํเม่ือไร ซ่ึงเม่ือคิดตลอดจนไดแ้ผนงานหรือแนวทางการปฏิบติัที่ดีออก
มาแลว้ ก็จะช่วยใหอ้งคก์ารสามารถทาํงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไวไ้ดโ้ดยมีประสิทธิภาพสูง ทั้งในแง่
ผลผลิตสูง ตน้ทุนตํ่า และชนะคู่แข่งไดใ้นท่ีสุด 

 

 กล่าวโดยสรุป การวางแผนจะมีขั้นตอนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกาํหนดเป้าหมาย และ การวางแผน
เพ่ือใหเ้กิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายดงักล่าว 
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 2. การจัดองค์กร ( Organizing ) คือ การพฒันาระบบการทาํงาน เพื่อใหง้านต่าง ๆ สามารถดาํเนินไป
ไดโ้ดยมีการประสานงานกนัอยา่งดี การจดัโครงสร้างองคก์ร คือการจดัโครงสร้างงานท่ีประกอบดว้ยการกาํหนด 
ตาํแหน่งงาน การจดักลุ่มงานเป็นหน่วย เป็นแผนกหรือเป็นกอง               การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจาํเป็น
สาํหรับการปฏิบติังาน โครงสร้างท่ีดีจึงตอ้งสามารถช้ีชดัไดว้่า        ใครตอ้งทาํงานใด และใครจะตอ้งรายงานต่อ
ใคร ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความมีระเบียบในขณะปฏิบติังานเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งดี 

 

 การจดัโครงสร้างองคก์าร โดยมีการกาํหนดโครงสร้างอาํนาจหนา้ท่ีระหว่างกิจกรรมและตาํแหน่ง
ต่าง ๆ น้ีเอง จะช่วยใหม้ัน่ใจไดต้ลอดเวลาวา่ การทาํงานจะสามารถประสานกนัได ้และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมอยู่
เสมอ โครงสร้างองคก์ารท่ีจดัข้ึนจึงเป็นขั้นตอนงานการจดัการท่ีตอ้งกระทาํต่อเน่ืองจากการวางแผน ทั้งน้ีเพ่ือให้
เกิดความมัน่ใจไดว้่า เม่ือลงมือปฏิบติังานจริงแลว้งานต่าง ๆ     จะบรรลุผลสาํเร็จลงได ้การจดัองคก์ารจะช่วย
ใหเ้กิดผลดีที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัเตรียมทรัพยากรเพ่ือการทาํงาน โดยจะไม่มีตาํแหน่งงานท่ีขาด
หรือเกินและในขั้นปฏิบติัจะไม่เกิดการสับสน หรือการทาํงานกา้วก่ายซํ้ าซ้อนกนั ผูท้าํงานต่างจะรู้ถึงขอบเขต
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ฝ่ายต่าง ๆ จะรู้ว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานปฏิบติั และหน่วยงานใดเป็นหน่วยงาน
ท่ีปรึกษา และโดยสายการบงัคบับญัชาท่ีกาํหนดไวก้จ็ะช่วยใหทุ้ก ๆ ฝ่ายสามารถประสานการทาํงานไดต้ลอดเวลา
อยา่งเป็นระเบียบ ซ่ึงขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ กจ็ะไม่เกิดข้ึน 

 

 กล่าวโดยสรุป การจดัโครงสร้างองค์การก็คือ การมุ่งพยายามจดัระเบียบให้การปฏิบติังานต่าง ๆ 
ทั้งหลายเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สะดวกและราบร่ืน โดยมีขั้นตอนการจดั 2 ขั้น คือ 

ก ) การจดักลุ่มงานท่ีจาํเป็นเพ่ือการทาํงานตามเป้าหมาย 
ข ) การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจาํเป็นเพ่ือการปฏิบติังานต่าง ๆ 
 

 3. การจัดคนเข้าทํางาน ( Staffing ) หมายถึง ภารกิจของผูบ้ริหารในการดาํเนินกิจกรรมทางการ
จดัการท่ีเก่ียวกบั การจดัการทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource Management ) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
องคก์ารธุรกิจมีกาํลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมในการทาํงานทุกตาํแหน่ง หลกัการและนโยบายของหนา้ท่ีการ
จดัการเก่ียวกบับุคคลท่ีจะใชย้ดึถือปฏิบติักคื็อ การพยายามใหเ้ป็นไปตามหลกั “put the right man on the right job” 
หรือการพยายามทาํให้ทุกตาํแหน่งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถพร้อม และเหมาะสมกบังานท่ีทาํใหม้าก
ท่ีสุดตลอดเวลานัน่เอง 

 

 กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัคนเขา้ทาํงานเพ่ือใหไ้ดค้นดีมีความสามารถพร้อม ก็คือ การตอ้งทาํ
การคดัเลือก ปฐมนิเทศ การอบรมและการพฒันาบุคคล ตลอดจนการประเมินงานและการจดัระบบรางวลัตอบ
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แทนต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจการทาํงาน และการริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์จะทุ่มเทงานใหอ้งคก์ารเป็น
อยา่งดีตลอดไป 

 
  4. การอํานวยการ ( Directing ) หมายถึง กิจกรรมทางการจดัการโดยผูน้าํ หรือผูบ้ริหารในการบงัคบั

บญัชาใหก้ารทาํงานต่าง ๆ ภายในโครงสร้างองคก์ารดาํเนินไปโดยราบร่ืน มีการประสานร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงาน 
ทั้งน้ีความพยายามของผูบ้ริหารในการสร้างศิลปะการบงัคบับญัชาท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานประจาํวนัของเจา้หนา้ท่ี
ทุกคนเป็นไปด้วยดีนั้ น คือ ต้องฝึกทักษะให้เป็นผู ้นําท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถโน้มน้าวและชักจูงใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหทุ่้มเทการทาํงานนัน่เอง ซ่ึงในการน้ีการสร้างความเขา้ใจโดยมีทกัษะทางดา้นการติดต่อส่ือสาร ( 
Communication ) นบัว่าเป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็น และการเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยจ์ะเป็นพ้ืนฐานท่ีจะช่วยให้
ผูบ้ริหารมีความคล่องตวัสามารถประยกุตศิ์ลปะการสัง่การใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามสถานการณ์ได ้

  

 กล่าวโดยสรุป หนา้ท่ีการสัง่การจะเก่ียวขอ้งกบัการชกันาํ และช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ใหท้าํงาน
ของตนอยา่งดี ทั้งน้ีโดยอาศยัวิธีการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีดีนัน่เอง 

 

 5. การควบคุมงาน ( Controlling ) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจวา่   การทาํงาน
ต่าง ๆ จะสําเร็จผลตามแผนท่ีตั้งไว ้ซ่ึงขั้นตอนการควบคุมท่ีสําคญันั้นจะตอ้งมีการวดัผลงานส่ิงที่ทาํได  ้มีการ
เปรียบเทียบผลงานกบัเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้และการดาํเนินการแกไ้ขเม่ือมีส่ิงผิดปกติหรือมีเหตุการณ์ทาํใหผ้ล
งานคลาดเคล่ือนจากท่ีกาํหนดไวใ้นแผน  ดว้ยกลไกของการควบคุมดงัท่ีกล่าวน้ี การควบคุมจึงตอ้งมีการพิจารณา
ตกลงใจใหช้ดัวา่จะวดัผลงานอะไรจะวดัโดยวิธีการอะไร  จะใชเ้กณฑอ์ะไรเป็นตวัวดั 

 

 หลกัและนโยบายของการควบคุมนั้น พื้นฐานจะอยูท่ี่ “การควบคุมคน” ผูท้าํงานเป็นสาํคญั ทั้งน้ีเพราะ
งานต่าง ๆ จะสาํเร็จไดผ้ลดีเพียงใดนั้นจะอยูท่ี่คนปฏิบติังานมากกวา่วตัถุส่ิงของหรือเคร่ืองจกัร ดว้ยแนวความคิด
ดงักล่าว การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพจึงอยู่ท่ีการพยายามติดตามดูว่ามีงานในความรับผิดชอบของใครบา้ง ท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุม และการพยายามกาํกบัใหผ้ลงานของผูท้าํงานทุกจุดเบนกลบัเขา้สู่เป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้โดย
เทคนิคท่ีใชใ้นการควบคุมในทางการจดัการนั้น วิธีการจะกระทาํโดยการประเมินผลงาน การวิเคราะห์เพื่อ
แกไ้ขปัญหาและการให้ขอ้แนะนาํปรึกษาต่าง ๆ นัน่เอง 
 

 กล่าวโดยสรุป กระบวนการบริหารท่ีประกอบดว้ยหนา้ท่ีงานการบริหารทั้ง 5 ประการน้ี    จึงเป็น
ภาระหน้าท่ีท่ีสําคญัของผูบ้ริหารท่ีพึงตอ้งปฏิบติั เพ่ือการบริหารงานและบริหารคนในระบบองค์การธุรกิจ
เพ่ือใหก้ารทาํงานต่าง ๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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ส่วนที่ 3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพชีวติการทํางาน 
 
ความหมายของคุณภาพชีวติการทาํงาน 
 

 Kossen  ไดใ้หค้วามหมายของ คุณภาพชีวิตการทาํงาน ไวว้่าเป็นเร่ืองของความชอบหรือ        ไม่ชอบ ใน
สภาพแวดลอ้มการทาํงานของคนเรา โดยมีพื้นฐานจากความตอ้งการพฒันาสภาพแวดลอ้ม  การทาํงานให้ดีท่ีสุด 
และมีความเหมาะสมกบัภาวะทางเศรษฐกิจขององคก์ร ( อา้งใน สมรัก     วงษห์ทยัไพศาล , 2542 : 75 ) 

 

 Robbins (1991 : 670 ) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง กระบวนการท่ีองคก์รไดท้าํการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน จากการพฒันากลไกต่าง ๆ ท่ีจะเอ้ืออาํนวย             ใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังานหรือคุณภาพชีวิตการทาํงาน เปรียบเสมือน
แนวคิดท่ีครอบคลุมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัในการทาํใหอ้งคก์รมีความเป็นมนุษย ์
ความเจริญเติบโต และการมีส่วนร่วมนัน่เอง 

 

 Hodgetts   ไดใ้หค้วามหมายของ  คุณภาพชีวิตการทาํงานไวว้า่ เป็นการออกแบบเพ่ือช่วยปรับปรุงให้
คนทาํงานอยา่งมีความสุขและมีประสิทธิผล โดยคาํนึงถึง (อา้งใน สมรัก วงษห์ทยัไพศาล, 2542 : 75 ) 

1.  ผลกระทบของงานท่ีมีต่อพนกังานและประสิทธิผลขององคก์ร 

2. ความพึงพอใจของพนกังานต่อการแกปั้ญหาและการตดัสินใจภายในองคก์ร 
 

 ทองศรี กาํภู ณ อยธุยา (2532 : 154 ) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ลกัษณะงานท่ีคนทาํงาน
คนหน่ึง ๆ ปฏิบติัอยู่ในองคก์รหน่ึง ๆ ว่า มีความพึงพอใจต่อสภาพงานนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด มีอิสระในการ
ตดัสินใจหรือไม่ ชัว่โมงการทาํงานเหมาะสมกบัค่าตอบแทนอย่างไร ผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นผูน้าํมากน้อย
เพียงใด  เป็นตน้ 

 

 สมยศ นาวีการ ( 2533 : 3 – 4 ) ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวิตการทาํงาน ว่าเป็นคุณภาพของ
สมัพนัธภาพระหวา่งพนกังาน และสภาพแวดลอ้มของงานท่ีผสมผสานระหว่างลกัษณะ           ทางเทคนิคและ
ลกัษณะทางมนุษย ์

 

 จากความหมายดงักล่าวพอจะสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิตการทาํงาน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานและการทาํงานโดยมีเป้าหมายหลกัอยูท่ี่การตอบสนองความพึงพอใจและความสุขในการทาํงาน เพ่ือนาํไปสู่
ประสิทธิผลขององคก์รและคุณภาพในการทาํงานของพนกังาน 
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 คุณภาพชีวติการทาํงาน 
 

 แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตวับุคลากรท่ีปฏิบติังาน
องคก์าร เป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์าร ( Organization Development ) และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์( 
Human Resource Management )ซ่ึงผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจ เน่ืองจากบุคลากรในองคก์รเป็นทรัพยากรท่ี
สาํคญัท่ีองคก์รมีอยู ่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานจะส่งผลใหบุ้คลากรในองคก์รมีขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานท่ีดี จากการท่ีบุคลากรไดรั้บความพึงพอใจต่อการตอบสนองความตอ้งการท่ีสาํคญัในการทาํงาน อนั
จะทาํให้การดาํเนินงานขององคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคที์่ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวคิดและเกณฑใ์นการวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ดงัเช่น 
 

 Walton (1973 : 12-15 ) ไดเ้สนอเกณฑใ์นการวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไว ้ 8  ประการ  คือ 
1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
2. สภาพการทาํงานท่ีดีมีความปลอดภยัและมีสุขอนามยั 
3. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
4. โอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถ 
5. การบูรณาการทางสงัคม 
6. สิทธิของพนกังาน 
7. เวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั 
8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงานและองคก์ร 

 

Desslers ( 1991 : 4 ) ไดเ้สนอเกณฑใ์นการวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไว ้ 10  ประการ  ดงัน้ี 
1. คุณค่าของงานท่ีทาํ 
2. สภาพการทาํงานท่ีมีความมัน่คงและปลอดภยั 
3. ผลตอบแทนและรายไดท่ี้เพียงพอ 
4. ความมัน่คงในการทาํงาน 
5. มีการดูแลควบคุมอาํนวยการทาํงานท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
6. ไดรั้บทราบผลการปฏิบติังานของตน 
7. ไดรั้บโอกาสในการแสวงหาความรู้และความกา้วหนา้ในงานท่ีทาํ 
8. โอกาสในการพิจารณาความดีความชอบ 
9. มีความรู้สึกท่ีดีต่อบรรยากาศองคก์ร 
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10. การไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรม 
 

Gordon ( 1991 : 635 )  ไดเ้สนอเกณฑใ์นการวดัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ไว ้ 7  ประการ  ดงัน้ี 
1. การไดรั้บผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
2. สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีมีความปลอดภยัและมีสุขอนามยั 
3. โอกาสในการพฒันาตนเองและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
4. ระดบัความพึงพอใจในความตอ้งการทางสงัคมในท่ีทาํงาน 
5. สิทธิของพนกังาน 
6. ปัญหาจากการใชเ้วลาในชีวิตส่วนตวัและชีวิตในการทาํงาน 
7. งานและประโยชน์ต่อสงัคม 
 

 จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของนกัวิชาการหลายท่าน 
พบวา่ แนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตการทาํงานของ  Richard E. Walton  มีเกณฑก์ารประเมินคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ท่ีสอดคลอ้ง และครอบคลุมงานของ ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ               โดย Walton ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงานนั้นวา่ประกอบไปดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ อยู ่8 ประการ ดงัน้ี 

 

1. การไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํงานท่ีเพียงพอและยติุธรรม ( Adequate and fair compensation ) คือ 
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานนั้น จะตอ้งมีความเพียงพอในการดาํรงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพท่ี
สมเหตุสมผลในสงัคมนั้น ๆ สาํหรับค่าตอบแทนท่ีมีความยติุธรรม เกิดจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนจากการ
ทาํงานในตาํแหน่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือเปรียบเทียบจากผลการปฏิบติังานท่ีเท่าเทียม
กนั 
 

2. สภาพการทาํงานท่ีดีมีความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ ( Safe and healthy working condition )
สภาพการทาํงานควรเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน มีมาตรฐานความปลอดภยั ไม่เกิดผลเสียและเกิดอนัตรายต่อ
สุขภาพในการปฏิบติังาน 
 

3. ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการทาํงาน ( Opportunity for continued growth condition ) คือ 
การมีโอกาสในการแสวงหาความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพในตาํแหน่งงาน      ใหโ้อกาสพนกังานในการ
ใชค้วามรู้ความสามารถใหม่ ๆ รวมทั้งการเล่ือนตาํแหน่ง งานท่ีทาํควรมีการให้หลกัประกนัความมัน่คงในการ
ทาํงานใหโ้อกาสพนกังานพฒันาทกัษะของตนและมีความมัน่คงในการวา่จา้งงาน 
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4. โอกาสในการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคล ( Opportunity for developing and using human 
capacity )  คือ โอกาสในการพฒันาและการใชค้วามสามารถของพนกังานในการปฏิบติังานตามทกัษะและ
ความรู้ท่ีมี ซ่ึงจะทาํให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่าและรู้สึกทา้ทายในการทาํงาน ไดใ้ช้ความสามารถในการ
ทาํงานท่ีเตม็ท่ี รวมทั้งความรู้สึกวา่มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

 

5. การบูรณาการทางสังคม หรือ การทาํงานร่วมกนั ( Social integration ) คือ การท่ีผูป้ฏิบติังาน
รู้สึกว่ามีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับ และร่วมมือกนัทาํงานจากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
เพ่ือนร่วมงาน มีบรรยากาศในการทาํงานท่ีดี ปราศจากการมีอคติและ           การทาํลายซ่ึงกนัและกนั 
 

6. สิทธิของพนกังาน ( Employee rights ) คือ การมีสิทธิในเร่ืองส่วนบุคคล การมีอิสระในการพดู การ
แสดงความคิดเห็น การใชสิ้ทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เป็นแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั รวมทั้งสิทธิ
ท่ีพนกังานควรไดรั้บจากองคก์ารควรมีความเสมอภาคกนั 
 

7. เวลาทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั ( Work and total  life space ) คือ ลกัษณะการปฏิบติังานของพนกังาน มี
ผลกระทบต่อบทบาทในชีวิตส่วนตวัของพนกังานอยา่งไร ทั้งในเร่ืองของเวลา พฤติกรรม ทศันคติ โดยเฉพาะ
บทบาทและการแบ่งเวลากบัชีวิตครอบครัว การพกัผอ่น ดงันั้น ควรมีการสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ส่วนตวัของพนกังานใหดี้ 
 

8. ความเป็นประโยชน์ต่อสงัคมของงานและองคก์ร ( Social relevance of work life ) คือ   การท่ี
พนักงานมีความรู้สึกว่า กิจกรรมหรืองานท่ีทาํนั้นเป็นประโยชนต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้ง
องคก์รของตนไดท้าํประโยชน์ใหส้งัคม เป็นการเพ่ิมคุณค่าความสาํคญัอาชีพและ       เกิดความรู้สึกภูมิใจใน
องคก์รของตนเอง 

 

ส่วนที่ 4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเห็น 

 
ความหมายของความคดิเห็น 
 

 จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่าไดมี้ผูใ้หค้วามหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นไวห้ลายท่าน 
ดงัน้ี 
 

Good (1959 : 376) ใหค้วามหมายของความคิดเห็น (Opinion) ไวห้ลายความหมาย ไดแ้ก่ 
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 1.   ความหมายทัว่ไป หมายถึง ความเช่ือ ความเห็น ขอ้พิจารณา ความรู้สึก หรือทศันะท่ียงัไม่ไดรั้บ
การพิสูจน์อยา่งแน่นอน และยงัขาดนํ้ าหนกัทางเหตุผลหรือการวิเคราะห์หรือกล่าวกวา้ง ๆ ไดว้่า มีความเป็นไป
ไดม้ากกวา่ความรู้ 
 2.   ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรือการวินิจฉยัอยา่งมีแบบแผนจากแหล่งขอ้มูลหรือบุคคล
ท่ีเช่ือถือได ้
 3.   ความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion) หมายถึง การพิจารณาหรือขอ้วินิจฉยัรวม ๆ ของกลุ่มคน
ในสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ หรือขอ้เทจ็จริง 
 

  Gagne และ Fleishman (1959 : 334) ใหค้วามหมายวา่ ความคิดเห็นเป็นเร่ืองท่ีเฉพาะมากกว่าเจตคติ 
ยกตวัอยา่งเช่น ถา้เราถามคนงานว่า เขาคิดอยา่งไรต่อระบบการจ่ายผลตอบแทนของบริษทั คาํตอบท่ีไดรั้บคือ ความ
คิดเห็นของคนงานคนนั้น ส่วนเจตคติจะเป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไป 
 

  Maier (1965 : 54) ใหค้วามหมายว่า ความคิดเห็นเป็นการประเมินค่า (ไม่ใช่เป็นการพรรณนา) 
ของเหตุการณ์จริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ โดยการประเมินค่าหรือการ
แปลความหมายท่ีได้แสดงออกมา จะได้รับอิทธิพลจากเจตคติ และความคิดเห็นเป็นการสะทอ้นหรือการ
แสดงออกของเจตคติ 
 

  Shaw และ Wright (1967 : 320) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก ซ่ึงการตดัสินใจจากการ
ประเมินค่า (Evaluation Judgment) หรือทศันะ (Point of View) เก่ียวกบัเร่ืองใด     เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และความ
คิดเห็นยอ่มไดรั้บอิทธิพลของทศันคติ 
 

  Kolasa (1969 : 386) ใหค้วามหมายว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลในอนัท่ีจะ
พิจารณาถึงขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือเป็นการประเมินผลส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ หรือ
เป็นการแสดงออกถึงการลงความเห็นของบุคคลหน่ึงในขอ้เทจ็จริง 
 

  Isaak (1981 : 203) ใหค้วามหมายความคิดเห็นว่าเป็นการแสดงออกทางคาํพูดหรือคาํตอบท่ีบุคคล
ไดแ้สดงออกต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง โดยเฉพาะจากคาํถามท่ีไดรั้บทัว่ ๆ ไป โดยปกติแลว้ความคิดเห็น
แตกต่างจากเจตคติ คือความคิดเห็นจะเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเฉพาะขณะท่ีเจตคติจะเป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไป 
มีความหมายกวา้งกวา่ 
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  สุโท เจริญสุข (2525 : 58-59) กล่าวถึงความคิดเห็นว่าเป็นสภาพความรู้สึกทางดา้นจิตท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลอนัเป็นผลให้บุคคลมีความคิดต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในใจลกัษณะท่ีชอบ ไม่
ชอบ หรือเฉย ๆ 
  
  จากการใหค้วามหมายของความคิดเห็นจากหลาย ๆ ท่าน อาจสรุปความหมายของความคิดเห็นได ้คือ 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกถึงทศันะ ความเช่ือ การวินิจฉยั การพิจารณาหรือการประเมินผลอยา่งมีรูปแบบ 
โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากเจตคติ และขอ้เท็จจริง ความรู้ท่ีมีอยู่ของผูแ้สดงความคิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นอาจจะแสดงออกโดยการพูดหรือการ
เขียนกไ็ด ้
 
ความสําคญัของความคดิเห็น 
 

  Best กล่าววา่ ในการศึกษาถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ส่วนมากจะใชว้ิธีแบบวิจยัตลาด ไดแ้ก่ การซกัถาม 
สอบถาม บนัทึกไว ้และรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูล ซ่ึง Best ไดเ้สนอแนะว่า วิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการท่ีจะบอกถึงความ
คิดเห็นกคื็อ การแสดงใหเ้ห็นถึงจาํนวนร้อยละของคาํตอบในแต่ละขอ้ความ เพราะจะทาํใหเ้ห็นว่าความคิดเห็น
จะออกมาในลกัษณะเช่นใดและจะไดส้ามารถทาํตามขอ้คิดเห็นท่ีวดัออกมาได ้จะทาํให้ผูบ้ริหารเห็นสมควร
หรือไม่ ในอนัท่ีจะดาํเนินนโยบายหรือลม้เลิกไป (อา้งใน เอกสิทธ์ิ โฉมประดิษฐ,์ 2543 : 9) 
 

  Feldman กล่าวว่า การสาํรวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง แต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เป็นตน้   การสาํรวจความ
คิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือการเปล่ียนแปลงระบบงาน 
รวมทั้งในการฝึกหดัการทาํงานดว้ยเพราะจะทาํใหก้ารดาํเนินการต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
ความพอใจของผูร่้วมงาน (อา้งใน เอกสิทธ์ิ โฉมประดิษฐ,์ 2543 : 9) 
 

  สรุปความสาํคญัของความคิดเห็นไดว้า่ การศึกษาใหท้ราบถึงความคิดเห็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะทาํใหเ้ราทราบถึงความเช่ือ ความรู้สึก และการพิจารณาต่างๆของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นท่ีไดแ้สดงออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ        การตอบสนองความตอ้งการทั้งผู ้
แสดงและผูรั้บความคิดเห็น และยงัเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบาย การเปล่ียนแปลงนโยบาย และการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประเภทของความคดิเห็น 
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  Renner จาํแนกความคิดเห็นเป็น 2 ประการดว้ยกนั คือ (อา้งใน เอกสิทธ์ิ โฉมประดิษฐ,์ 2543 : 10) 
  1.  ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็นท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ ซ่ึงสามารถทราบทิศทางได ้ทิศทางบวกสุด ไดแ้ก่ ความรักจนหลง ทิศทางลบสุด ไดแ้ก่ ความ
รังเกียจ ความคิดเห็นน้ีรุนแรงเปล่ียนแปลงยาก 
  2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Contents) การมีความเห็นต่อส่ิงใด         ส่ิงหน่ึง
ข้ึนอยูก่บัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อส่ิงนั้น เช่น ความรู้ความเขา้ใจในทางท่ีดี ชอบ ยอมรับ     เห็นดว้ย ความรู้
ความเขา้ใจ ในทางท่ีไม่ดี ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นดว้ย 
 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อความคดิเห็น 
 

  การแสดงความคิดเห็นเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ซ่ึงความคิดเห็นของแต่ละคนต่อเร่ืองใด   เร่ืองหน่ึง 
แมเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนัเสมอไป และอาจแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัพ้ืนฐานของ
แต่ละบุคคลท่ีไดรั้บมาจนมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็น 
 

  Forster ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดเจตคติ หรือความคิดเห็นไว ้ 2 ประการ คือ (อา้งใน ธวชั
ชยั นาคฤทธ์ิ, 2540 : 9) 
  1. ประสบการณ์ ความคิดเห็นหรือเจตคติจะเกิดข้ึนในตวับุคคลจากการไดพ้บเห็นคุน้เคย หรือไดย้นิ 
ไดฟั้ง ไดอ่้านหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ  
  2. ระบบค่านิยม เน่ืองจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมแตกต่างกนั ดงันั้นจึงอาจมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั 
 

  Oskamp (1977 : 119-133) ไดส้รุปปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความคิดเห็น ดงัน้ี 
  1.  ปัจจยัทางพนัธุกรรมและร่างกาย (Genetic and Physiological Factors) เป็นปัจจยัตวัแรก ท่ีไม่ค่อย
จะไดพ้ดูถึงมากนกั โดยมีการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นพนัธุกรรมจะมีผลต่อระดบัความกา้วร้าวของบุคคล ซ่ึงจะมี
ผลต่อการศึกษา เจตคติ หรือความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ ได ้ปัจจยัดา้นร่างกาย เช่น อายุ ความเจ็บป่วย และ
ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด จะมีผลต่อความคิดเห็นและเจตคติของบุคคล ยกตวัอยา่ง คนที่มีความคิด
อนุรักษนิ์ยม มกัจะเป็นคนท่ีมีอายมุาก เป็นตน้ 
  2. ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Direct Personal Experience) คือ บุคคลไดรั้บความรู้สึกและ
ความคิดต่าง ๆ จากประสบการณ์โดยตรง เป็นการกระทาํหรือไดพ้บเห็นต่อส่ิงต่าง ๆ   โดยตนเอง ทาํใหเ้กิดเจตคติ
หรือความคิดเห็นจากประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บ เช่น เด็กทารกท่ีแม่ไดป้้อนนํ้ าส้มคั้นใหด่ื้ม  เขาจะรู้สึกชอบ
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เน่ืองจากนํ้ าส้มหวาน เยน็ หอมช่ืนใจ ทาํใหเ้ด็กมีความรู้สึกต่อนํ้ าส้มท่ีไดด่ื้มเป็นคร้ังแรกเป็นประสบการณ์โดย
ตรงท่ีเขาไดรั้บ 
  3.  อิทธิพลจากครอบครัว (Parental Influence) เป็นปัจจยัท่ีบุคคลเม่ือเป็นเดก็จะไดรั้บอิทธิพลจาก
การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่และครอบครัว ทั้งน้ีเม่ือตอนเป็นเด็กเล็ก ๆ จะไดรั้บการ อบรมสั่งสอน ทั้งในดา้น
ความคิด การตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย การใหร้างวลัและ             การลงโทษ ซ่ึงเดก็จะไดรั้บจาก
ครอบครัว และจากประสบการณ์ท่ีตนเองไดรั้บมา 
  4.  เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม (Group Determinants of Attitude) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่ง
มากต่อความคิดเห็นหรือเจตคติของแต่ละบุคคล เน่ืองจากบุคคลจะตอ้งมีสังคมและอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ดงันั้น
ความคิดเห็นและเจตคติต่าง ๆ จะไดรั้บการถ่ายทอดและมีแรงกดดนัจากกลุ่ม    ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนในโรงเรียน 
กลุ่มอา้งอิงต่าง ๆ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความคลอ้ยตามเป็นไปตามกลุ่มได ้
  5. ส่ือมวลชน (Mass Media) เป็นส่ือต่าง ๆ ท่ีบุคคลไดรั้บส่ือต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่วา่จะเป็นหนงัสือพิมพ ์
ภาพยนตร์ วิทย ุโทรทศัน ์ต่าง ๆ จะมีผลทาํใหบุ้คคลมีความคิดเห็น มีความรู้สึกต่าง ๆ เป็นไปตามขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีไดรั้บจากส่ือ 
 

  บุญธรรม   คาํพอ  กล่าววา่ ความคิดเห็นของบุคคลจะเก่ียวกบัคุณสมบติัประจาํตวัของ    แต่ละบุคคล
อีกดว้ย ซ่ึงคุณสมบติัประจาํตวับางอยา่ง เช่น พ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ในการทาํงาน และการติดต่อกนัระหวา่ง
บุคคล นบัเป็นปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลและกลุ่มมีความคิดเห็นไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ทั้งน้ีเพราะพ้ืนความรู้เป็น
กระบวนการสงัเกตการณ์ท่ีไดรั้บจากการศึกษามาเป็น         เวลาหลายปี จะเป็นรากฐานก่อให้เกิดความ
คิดเห็นต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยเฉพาะ ( อา้งใน ทวีลาภ        ศิริสวสัดิบุตร, 2536 : 14) 
 

  ประสาท  หลกัศิลา กล่าวว่า เจตคติหรือความคิดเห็นต่าง ๆ ของคนเรานั้น เกิดไดจ้ากการพบปะ
สงัสรรคป์ระจาํวนัของเขา แต่คนเรากมี็ภูมิหลงัทางสงัคมจาํกดัอยู ่ภมิูหลงัของแต่ละคนยอ่มเป็นผลถึงการท่ีคนเรา
กระทาํตอบสนองต่อเหตุการณ์ และเกิดความคิดเก่ียวกบัเหตุการณ์ เป็นตน้       (อา้งใน เอกสิทธ์ิ โฉมประดิษฐ ์
, 2543 : 9) 
 

 จากแนวความคิดของหลายท่าน เราอาจสรุปปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล ซ่ึง
ทาํใหบุ้คคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นท่ีอาจเหมือนกนั หรือแตกต่างกนัออกไป ปัจจยัดงักล่าวอาจสรุปไดด้งัน้ี 
คือ 

 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
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   1.1 ปัจจยัทางพนัธุกรรมและร่างกาย คือ เพศ อวยัวะ เช่น ความครบถว้นสมบูรณ์ของอวยัวะ
ต่าง ๆ คุณภาพของสมอง 
   1.2 ระดบัการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและการศึกษา ทาํให้
บุคคลท่ีมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ มากข้ึน และคนท่ีมีความรู้มากมกัจะมีความคิดเห็น       ในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล
   
   1.3  ความเช่ือ ค่านิยม และเจตคติของบุคคลต่อเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะไดจ้ากการเรียนรู้กลุ่ม
บุคคลในสงัคม หรือจากการอบรมสัง่สอนของครอบครัว 
   1.4 ประสบการณ์ เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ทาํใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบต่องาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความคิดเห็น 
 

  2.  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
   2.1 ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพล อยา่งมากต่อ
ความคิดเห็นของกลุ่ม เป็นการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
   2.2 กลุ่มและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล เพราะเม่ือบุคคลอยูใ่นกลุ่ม
ใดหรือสังคมใด ก็จะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมนั้น ซ่ึงทาํให้บุคคลนั้นมีความ
คิดเห็นไปตามกลุ่มหรือสงัคมท่ีอยู ่
   2.3 ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองต่าง ๆ หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีบุคคลแต่ละคนไดรั้บ ทั้งน้ีเพราะขอ้เทจ็จริงท่ีแต่
ละบุคคลไดรั้บแตกต่างกนั กจ็ะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
 

ส่วนที่ 5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ 
 
ความหมายของความรู้ 
 

  โสภา  ชูพิกุลชยั และ อรทยั ช่ืนมนุษย ์(2516 : 31) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไวว้า่        เป็นการ
รับรู้ การจาํ และความเขา้ใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ เกิดจากประสบการณ์และทศันคติประกอบข้ึน
จากความรู้ต่าง ๆ ท่ีเคยไดม้าเก่ียวกบัลกัษณะของส่ิงนั้น ๆ บวกกบัการตีค่าของส่ิงนั้นกบัความรู้ท่ีมีอยู ่
 

  ประภา  เพญ็สุวรรณ (2520 : 16) กล่าวถึงความรู้ไวว้า่ เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ ซ่ึงผูศึ้กษาเพียงแต่จาํได ้
อาจโดยการนึกได ้หรือ โดยการมองเห็น ไดย้ินก็จาํได ้เป็นความรู้เก่ียวกบัคาํจาํกดัความ ความหมาย ขอ้เท็จจริง 
ทฤษฎี โครงสร้าง วิธีการแกไ้ขปัญหา มาตรฐาน เป็นตน้ 
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  ชวาล  แพรัตกุล ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความรู้ คือ บรรดาขอ้เท็จจริงและรายละเอียดของเร่ืองราว
และการกระทาํใด ๆ ท่ีมนุษยไ์ดส้ะสมและถ่ายทอดกนัต่อ ๆ มา ตั้งแต่ในอดีต และเราสามารถรับทราบส่ิง
เหล่านั้นได ้( อา้งใน สมรัก วงษห์ทยัไพศาล, 2542 : 71) 
 

  ไพศาล  หวงัพานิช ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรู้ คือ บรรดาขอ้เทจ็จริงหรือรายละเอียดของเร่ืองราว 
การกระทาํ อนัเป็นประสบการณ์ของบุคคลซ่ึงสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัไป ความจาํ คือ ความสามารถของ
บุคคลในการเก็บรักษาไวซ่ึ้งความรู้หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเคยพบเห็นมา (อา้งใน สมรัก วงษห์ทยัไพศาล, 
2542 : 71) 
  Anderson (1983 : 261 – 295)  กล่าววา่ ความรู้มี  2  ชนิด  คือ 
   1.   ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงต่าง ๆ ท่ีคนรู้ (Declarative Knowledge) 
   2. ความรู้ ความเขา้ใจว่า ความจริงต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถนาํมาใช้ไดอ้ย่างไร (Procedural 
Knowledge) 
 

  Good (1973 : 325) ไดใ้หค้วามหมายของ ความรู้ ไวว้่า เป็นการประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีบุคคล
ไดรั้บจากการศึกษาขอ้เท็จจริง ปรากฏการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ โดยผ่านการรวบรวมและสะสมไวส้าํหรับ
นาํไปใชป้ระโยชน์ 
 

  Bloom ไดศึ้กษาและจาํแนกพฤติกรรมดา้นความรู้ดา้นสติปัญญา (Cognitive Domain) ออกเป็น 6 
ลาํดบั เป็นลาํดบัชั้นจากง่ายไปหายาก ดงัน้ี ( อา้งใน สาํนกังานทดสอบการศึกษา, 2521 :13-15) 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความรู้ ความจาํ และการระลึกได ้
2. ความเขา้ใจ (Comprehensive) หมายถึง เม่ือไดรั้บความรู้มาก่อนแลว้ ผูเ้รียนจะเกิดความเขา้ใจ ซ่ึง

ความเขา้ใจจะออกมาในรูปของ การแปลความ การตีความ และการคาดคะเน 
3. การนาํไปใช ้(Application) หมายถึง การรู้จกันาํวิธีการ ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑต่์าง ๆ   นาํไปใชเ้พ่ือ

แกปั้ญหา โดยการประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์จริง ๆ  
4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา จาํแนกขอ้มูลหรือเร่ืองราวท่ี

สมบูรณ์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ และมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านั้น รวมทั้งมอง
หลกัการท่ีส่วนประกอบยอ่ยนั้นจะมารวมกนัแลว้เกิดปัญหา หรือสภาพการณ์   อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นส่วนยอ่ยต่าง ๆ เขา้มา
รวมกนัเป็นส่วนรวมท่ีมีโครงสร้างใหม่ ซ่ึงมีความชดัเจนและมีคุณภาพ 
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6. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัคุณค่าของความคิด วิธีการ แนวทาง 
และมาตรฐานต่าง ๆ ถูกนาํมาใชเ้พ่ือตดัสินประเมินค่าเป็นความสามารถในการวินิจฉัย โดยมีกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานการวิจยัเป็นเคร่ืองประกอบในการวิจยั 
 
การวัดความรู้ 
 

  สุภาพ วาดเขียน และ อรพินธ์ โภชนคา  (2518 : 21-25) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การจาํและการระลึก
ไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ในอดีตท่ีเคยผา่นมาแลว้หรือ        เคยสมัผสัมาแลว้ หรือ
เคยรู้เห็นมาก่อนแลว้ การวดัความรู้จึงเป็นการวดัเร่ืองราวท่ีเคยมีประสบการณ์มาแลว้ เป็นการร้ือฟ้ืนเร่ืองเก่า ๆ 
ในอดีตท่ียงัคงจาํไดห้รือระลึกได ้(Recall) การระลึกไดน้ี้อาจจะระลึกไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในแต่
ละวิชาอย่างอิสระโดยตรง หรือเก่ียวพนักบัวิชานั้น ๆ เป็นตน้ว่า ระลึกไดเ้ก่ียวกบัความมุ่งหมาย เน้ือเร่ือง 
(ศพัท ์นิยาม กฎ ความจริง) วิธีดาํเนินการ (ระเบียบ แบบแผน ลาํดบัขั้น แนวโนม้ การจดัประเภท เกณฑ ์วิธีการ) 
การสรุป (หลกัวิชา ทฤษฎี โครงสร้าง) อยา่งไรกต็าม การจาํ ก็คือ การรับเร่ืองราวหรือเหตุการณ์เขา้มาเกบ็ไวใ้น
สมอง ส่วนการนึกไดเ้ป็นการดึงเอาเร่ืองราวนั้น ๆ ออกมาตีแผ่ให้ผูอ่ื้นไดท้ราบ เช่น ระลึกไดใ้นเร่ืองท่ีเป็น
ขอ้ความ (Terms) ขอ้เทจ็จริง (Facts) หลกัการ (Principles) ขอ้สรุป (Generalization) 
 

  การวดัความรู้น้ี ผูต้อบใชเ้พียงความจาํระดบัมูลฐาน เช่น ท่องจาํตามตาํรา ใชค้วามจาํอิสระโดด ๆ 
การวดัก็วดัเพียงพฤติกรรม การลอกเลียนแบบและการระลึกพฤติกรรมเก่า ๆ ออกมาไดเ้ป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ 
ใชว้ดัแต่เพียงว่า บุคคลนั้น ๆ เคยมีประสบการณ์ในอดีตกาล หรือ เคยรู้เห็นมาแลว้มากนอ้ยเพียงใดการวดัในระดบั
ความรู้น้ี จึงมิใช่เป็นการวดัเร่ืองราวท่ีแปลกหรือเกิดข้ึนมาใหม่แต่อยา่งใด การวดัดา้นความรู้น้ี แบ่งออกไดเ้ป็น
เร่ืองยอ่ย ๆ ไดอี้ก 3 ประการ คือ ในดา้นเน้ือเร่ือง วิธีดาํเนินการ และความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง 
 

  การวดัความเขา้ใจ (Comprehensive) ความเขา้ใจน้ีมีความหมายถึง ความสามารถ       จบัใจความ
สาํคญั ๆ จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ ความเขา้ใจน้ี อาจจะมีการแสดงออกไดห้ลายวิธี เช่น       การพดู การเขียน ทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ลกัษณะของคนท่ีมีความเขา้ใจดีนั้นจะสามารถ          แปลเจตนา และรู้เร่ืองราวต่าง ๆ 
ไดง้่าย เช่น สามารถแปล ถ่ายทอด ยกตวัอย่าง แสดงให้ดู ตีความ สรุปความ การขยายความ หรืออธิบายได ้
เป็นความสามารถท่ีจะดดัแปลงส่ิงท่ีแปลก ที่พบเห็นไดมี้ลกัษณะโครงสร้างขนานกบัของเดิมท่ีเคยรู้มาก่อน
แลว้เป็นความสัมพนัธ์ส่ิงใหม่ท่ีพบกบัประสบการณ์เดิม แลว้ย่อรวมให้เป็นเร่ืองเดิมท่ีเคยรู้มาก่อนแลว้ เป็น
ความสามารถในการนาํความรู้ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ไปแกปั้ญหาใหม่ท่ีคลา้ยคลึงกนั ผสมผสานกบัของเดิม แต่มีส่วนท่ี
พาดพิงสัมพนัธ์กบัของเดิม พอท่ีจะเป็นแนวทางใหเ้ปรียบเทียบกนัไดแ้มว้า่จะเป็นการดูหนงัเงียบ ดูการ์ตูน หรือ               
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หุ่นกระบอก กส็ามารถเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ได ้เกิดความสนุกสนาน สามารถท่ีจะถ่ายทอดไดด้ว้ย   การพดู หรือ
เขียนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจตามความตอ้งการของตนเอง และของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

  วิธีการวดัความรู้ว่าใครมีความรู้ในเร่ืองนั้นหรือไม่ สามารถทาํไดโ้ดยตั้งคาํถามท่ีเก่ียวกบั  เน้ือเร่ือง
วิธีการ และความรู้รวบยอดของเร่ืองราวนั้น ๆ ใหต้อบ โดยจะถามแต่เพียงอยา่งเดียวหรือ  ครบทั้ง 3 อย่างก็ได ้
ถา้สามารถตอบถูกตอ้งก็เรียกว่าเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองนั้น ถา้นึกไม่ออกเพราะลืมหรือตอบผิด ก็เป็นผูไ้ม่มี
ความรู้ จึงอาจกล่าวไดว้่า คนท่ีมีความรู้ คือผูท่ี้จาํเน้ือเร่ืองวิธีการ และความคิดรวบยอดของเร่ืองนั้น ๆ ได ้
และสามารถระลึกทั้ง 3 ส่ิงนั้นออกมาไดน้ั่นเอง (ไพศาล หวงัพานิช, 2523 :147) 
 

  นอกจากน้ี การวดัความรู้ ความสามารถในการระลึก (Recall) เร่ืองราวขอ้เทจ็จริงหรือประสบการณ์
ต่าง ๆ หรือเป็นการวดัการระลึกประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลไดรั้บจากคาํสอน การบอกกล่าว การฝึกฝนของผูส้อน 
รวมทั้งจากตาํรา จากส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ดว้ยคาํถามวดัความรู้แบ่งออกเป็น              3 ชนิด (ไพศาล หวงัพานิช , 
2523 :147-148) 
  1. ถามความรู้ในเน้ือเร่ือง เป็นการถามรายละเอียดของเน้ือหา ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ           ของเร่ืองราว
ทั้งหลาย ประกอบดว้ยคาํถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศพัทแ์ละนิยาม กฎและความจริงหรือรายละเอียดของเน้ือหา
ต่าง ๆ 
  2. ถามความรู้ในวิธีดาํเนินการ เป็นการถามวิธีปฏิบติัต่าง ๆ แบบแผน ประเพณี ขั้นตอนการปฏิบติั
ทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ลาํดบัขั้นและแนวโนม้ การจดัประเภท และหลกัเกณฑต่์าง ๆ  
  3. ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจาํขอ้สรุปหรือหลกัการ    ของเร่ืองท่ีเกิด
จากการผสมผสานหาลกัษณะร่วม เพ่ือรวบรวมและยน่ยอ่ลงมาเป็นหลกั หรือหวัใจของเน้ือหานั้น ๆ 
 

  สรุป ความรู้ หมายถึง การรับรู้ การจาํ และความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราว หรือสภาพการณ์
ต่าง ๆ ท่ีสนใจศึกษา โดยเกบ็อยูใ่นหน่วยความจาํของแต่ละบุคคล และสามารถท่ีจะระลึกได ้
 

ส่วนที่ 6 ผลงานวจัิยท่ีเกีย่วข้องและกรณศึีกษาการประยุกต์ใช้ ABM ในต่างประเทศ 
 
ผลงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาวิจัย 
 

จิตต์ขจี บุญครอบ (2540) ไดท้าํการศึกษา การนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้             ใน
รัฐวิสาหกิจ การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจท่ีนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้ศึกษา
สาเหตุท่ีเป็นแรงจูงใจให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนาํระบบตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้ศึกษาขั้นตอนในการนาํระบบบญัชี
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ตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้ ศึกษาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายหลงันาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้ผลการศึกษาพบว่า มีรัฐวิสาหกิจ
เพียงสองแห่งท่ีนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านคร
หลวง ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนําระบบบญัชีต้นทุนกิจกรรมมาใช้นั้น 
เน่ืองจาก ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมให้ขอ้มูลตน้ทุนผลิตภณัฑ์ท่ีบิดเบือนไม่ชดัเจนเพียงพอแก่ผูบ้ริหารในการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ ขอ้มูลแต่ละส่วนยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกนัได ้และมีความล่าชา้ไม่ทนัต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริหาร     มีความจาํเป็นตอ้งนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชเ้พ่ือพฒันา ระบบงานบญัชีและการเงิน สาํหรับการ
ไฟฟ้านครหลวง ผูบ้ริหารเห็นว่าควรนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้เน่ืองจากระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม
ใหข้อ้มูลตน้ทุนผลิตภณัฑท่ี์บิดเบือนไม่ชดัเจน  จากการนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้        การไฟฟ้านครหลวง
เห็นวา่มีความยุง่ยาก ในขณะท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่มี       ความยุง่ยาก สาํหรับผลดีแก่
องคก์าร ผูบ้ริหารทราบตน้ทุนท่ีใกลเ้คียงกบัความจริง และไดข้อ้มูลท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีสาํหรับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนาํระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรมมาใชทุ้กหน่วยงาน ในขณะท่ีการไฟฟ้านครหลวงไม่มี
ผลกระทบเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งทดลองใช ้ 
 
กรณศึีกษาการประยุกต์ใช้ ABM ในต่างประเทศ 
 

 ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้งในทวีปยโุรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ในช่วงทศวรรษ    ท่ี 1980 
เป็นตน้มา ไดเ้ร่งปฏิรูปกองทพั อยา่งเร่งด่วนและต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีประสบ
ปัญหาดา้นเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซ่ึงการใชจ่้ายของรัฐมีสัดส่วนสูงเม่ือเทียบกบัรายจ่ายรวมของประเทศ เกิด
ปัญหาการขาดดุลงบประมาณในภาครัฐ  และปัญหาเร่ืองความล่าชา้ในการบริการประชาชน ซ่ึงเหตุผลหลกัของ
กองทพัประเทศเหล่านั้น คือความพยายามเรียกความเช่ือมัน่จากประชาชน ใหก้ลบัคืนมา ซ่ึงเทคนิคท่ีประเทศ
เหล่าน้ีใชเ้พ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิรูปกองทพั คือ “ การจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม  ( Activity - Based  
Management ) ” 

 

 การบริหารในรูปแบบใหม่น้ีได้มีการพฒันาและทดลองปฏิบติัในประเทศท่ีพฒันาแลว้ร่วม 20 
ปี  โดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิรูปการทาํงานของกองทพัของประเทศเหล่านั้น โดยไดเ้ร่ิมทบทวน
บทบาท หรือยุทธศาสตร์ของกองทพัท่ีเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ีทวีความซับซ้อนข้ึนตามสภาพของ
เศรษฐกิจ สังคมและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการโอนถ่ายงานและแปรสภาพของกิจกรรมบาง
กิจกรรมของกองทพัให้ภาคเอกชนดาํเนินงานโดยในกองทพัจะตอ้งกาํหนดนโยบาย งานป้องกนัประเทศไว้
ดาํเนินการต่อไป ในส่วนของการบริการภายใน กองทพัของประเทศเหล่าน้ีไดจ้ดัโครงสร้าง  กระบวนการ ทาํงาน
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ใหเ้หมาะสมกบับทบาทท่ีเปล่ียนไป ยกเลิกกฎ ระเบียบท่ีลา้สมยัและเป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน  มีการกระจาย
อาํนาจและให้อาํนาจแก่ผูป้ฏิบตัิงานมากข้ึนเพื่อให้สามารถทาํงานไดร้วดเร็วมีความยืดหยุน่และคล่องตวั
เพิ่มข้ึน  มีการจดัทาํงบประมาณ ล่วงหนา้ 3 ปีข้ึนไป อีกทั้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทาํงานและการปฏิรูปท่ีสาํคญั คือการจดัทาํระบบการวดัผลการดาํเนินงาน (Performance Measurement) เพ่ือ
ประเมินผลการทาํงานและเพื่อเป็นขอ้มูลการปรับปรุงการบริหารภายใน และการรายงานผลงานต่อประชาชน 
ประสบการณ์ของประเทศเหล่าน้ี มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการ ศึกษา คน้ควา้เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชต้่อไป  ซ่ึงขอ
ยกตวัอยา่งองคก์รในต่างประเทศที่ไดน้ําการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม (ABM) เขา้มาช่วยในการ
บริหารงาน ดงัน้ี  
 

กองทพัองักฤษ ( U.K. Ministry of defense ,1996) 
 

 กระบวนการปฏิรูปกองทพัองักฤษ เร่ิมตั้งแต่ช่วงปี 1980 โดยการใชม้าตรการการแปรรูปงานของรัฐ
เป็นเอกชน (Privatization) และเร่ิมเนน้การวดัประสิทธิภาพการทาํงานและปรับเปล่ียนระบบการบริหารจดัการ
ดา้นการเงิน “Financial Management Initiative” ในปี 1982 เพื่อใหผู้บ้ริหาร    ทุกระดบัมีขอ้มูลท่ีตอ้งการ
เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ผลการปฏิบติังาน และค่าใชจ่้ายเพ่ือการวางแผนและบริหารโครงการ โดยเปล่ียนระบบ
งบประมาณเป็น 3 ปี แทนการทาํเป็นปีต่อปี ในปี 1988 มีรายงานสรุปการดาํเนินการของมาตรการน้ีว่า มี
ความกา้วหนา้เป็นท่ีน่าพอใจ แต่โดยท่ีกองทพัใหญ่เกินกวา่ท่ีจะบริหารโดยใชก้ฎระเบียบเดียวกนัทั้งหมด จึงได้
เร่ิมมาตรการขั้นต่อไป (Next Steps Initiative) ภายใตม้าตรการน้ีคือ การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการภาครัฐ
ในปี 1988 งานบริการท่ีเดิมดาํเนินการเองจะถูกแยกออกมาจดัเป็นหน่วยบริหารพิเศษ (Executive Agency) 
ภายในกระทรวง ความเก่ียวขอ้งระหวา่งหน่วยบริหารพิเศษกบัหน่วยงานเจา้ของ จะกาํหนดไวใ้นสญัญาระหวา่ง
หัวหนา้หน่วยงานเจา้ของกบัหัวหนา้หน่วยบริหารพิเศษ ในสัญญาน้ีจะระบุเป้าหมายและผลการปฏิบติังานท่ี
จะตอ้งดาํเนินการใหบ้รรลุผล โดยมอบอาํนาจและใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารทรัพยากรแก่หน่วยบริหาร
พิเศษนั้น ซ่ึงการควบคุมการทาํงานจะเนน้ท่ีผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั       ในปี 1991 กองทพัองักฤษไดอ้อก
สญัญาประชาคม (The Citizen’s Charter) เพื่อท่ีจะปรับปรุงใหส้ามารถสนองตอบต่อยทุธศาสตร์ของชาติไดดี้
ข้ึน โดยถือเป็นสัญญาท่ีหน่วยราชการทุกแห่งตอ้งจดัทาํ เพ่ือปรับปรุงขบวนการบริการให้รวดเร็ว โปร่งใส 
บรรลุความพอใจ การทาํงานในกองทพัปัจจุบนัเนน้ท่ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั โดยทุกองคก์ร
จะตอ้งแสดงผลลพัธ์ของการทาํงานควบคู่กบัค่าใชจ่้ายเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ในการคาํนึงถึง
ความคุม้ค่าของเงินเป็นหลกั  ซ่ึงในปัจจุบนัมีหน่วยงานภาครัฐไดด้าํเนินการไปแลว้ประกอบดว้ยหน่วยงาน
ระดบัชาติ   42 แห่ง ระดบัทอ้งถ่ิน  2,000 แห่ง  
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กองทพัสหรัฐอเมริกา (U.S.Department of Defense ,1997) 
 

 หลงัส้ินสุดยุคสงครามเยน็กระทรวงกลาโหมตอ้งจดัโครงสร้างกองทพัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภยั
คุกคามและสถานการณ์ดา้นความมัน่คงท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยคาํนึงถึงความพร้อมของกองทพัท่ีสามารถเผชิญ
กบัภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึน คุณภาพชีวิตของกาํลงัพล และการเสริมสร้างปรับปรุงกองทพัให้สามารถสนองต่อการ
ปฏิบติัการไดทุ้กรูปแบบเม่ือตอ้งการ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดนัใหก้ระทรวงกลาโหมตอ้งปรับโครงสร้าง 
ลดกาํลงัพล และปรับปรุงการบริหารงานป้องกนัประเทศใหม่ จุดสาํคญัของการปฏิรูประบบราชการเร่ิมชดัเจน
เม่ือ ประธานาธิบดี บิล คลินตนั เขา้รับตาํแหน่ง         ซ่ึงสภาคองเกรสไดผ้า่นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งคือ Government 
Performance and Results Act (GPRA)     เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบติังาน โดยกาํหนดใหห้น่วยงานภาครัฐจดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์ครอบคลุมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แถลงภารกิจของหน่วยงาน กาํหนดเป้าหมายระยะยาวและ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะบรรลุ นอกจากน้ียงัตอ้งแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงระหว่างผลลพัธ์กบัเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนหนทางท่ีจะบรรลุความสําเร็จ และการวัดผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
นอกเหนือจากน้ีหน่วยงานภาครัฐยงัตอ้งจดัทาํแผนการดาํเนินงานประจาํปี (Annual Performance Plan) ท่ีระบุ
ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานท่ีจะใชใ้นการวดัผลผลิต (Outputs) ระดบัของการใหบ้ริการ และผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
แต่ละกิจกรรมของแผนงานและรายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการต่อสาธารณะ    ในปี 1996  ไดมี้กฎหมาย 
Information Technology Management ใหห้น่วยงานของรัฐทาํการวดัผลลพัธ์การทาํงาน และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนบัสนุนโครงการท่ีรับผิดชอบดว้ย  
 
กองทพัออสเตรเลยี (Australian Department of Defense, 1999) 
 

 ไดป้ฏิรูประบบราชการ ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 หรือลดการขาดดุลงบประมาณ โดยเพ่ิมรายไดแ้ละ
ลดค่าใชจ่้าย ไดมี้การปรับโครงสร้างองคก์ร กาํหนดมาตรฐานงาน และวิธีปฏิบติังาน ปรับเปล่ียนระบบบริหาร
จัดการของรัฐ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยกองทพัได้ออกมาตรการ        2 เร่ือง ได้แก่ Program 
Management and Budgeting : PMB ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีกาํหนดใหห้น่วยระบุเป้าหมาย มีการวดัผลสมัฤทธ์ิของ
โครงการในแง่ประสิทธิภาพ และความคุม้ค่า และให้มีการรายงานผลการปฏิบติัต่อสาธารณชนด้วย และ
มาตรการปรับปรุงการบริหารการเงินภาครัฐ (Financial Management Initiative Program :FMIP) สาระสาํคญั
นอกจากการปรับเปล่ียนระบบการเงินภาครัฐแลว้ยงัไดก้าํหนดนโยบาย โดยมุ่งเนน้ผลงานและผลลพัธ์ โดยมีการ
จดัทาํงบประมาณล่วงหนา้ 3 ปี เพ่ือใหห้น่วยสามารถวางแผนระยะกลางได ้และเปิดโอกาสใหจ่้ายงบประมาณขา้มปี
ได ้ซ่ึงก่อใหเ้กิดการประหยดัในการดาํเนินงานมาก โดยเป็นมาตรการเดียวกนักบัการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
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ในหน่วยงาน  ให้มีความคล่องตัวในการใช้จ่ายงบประมาณ  ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับกระบวนการกําหนด       
ยทุธศาสตร์ของภาครัฐ  

 
 
 

กองทพัแคนาดา  (สาํนกังานปลดับญัชีทหารเรือ , 2544 :15) 
 

 ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 ไดเ้ร่ิมกระบวนการปฏิรูปกองทพั โดยกาํหนดความรับผิดชอบตาม    ผลการ
ปฏิบติังานของโครงการ ซ่ึงไดแ้ก่การมีสญัญาผลการปฏิบติังานระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบัล่าง มีการลด
ระดบัชั้นของสายงานภายในองคก์รให้สั้นลง และเพ่ือเป็นการสนบัสนุนงานของส่วนราชการใหบ้รรลุผลตาม
เป้าหมายของโครงการ ไดม้อบอาํนาจการใชจ่้ายงบประมาณ                      การบริหารงาน การบริหารงานบุคคล 
ตลอดจนใหค้วามคล่องตวัในการทาํงานประจาํวนัแก่ส่วนราชการ  ต่าง ๆ ทั้งน้ีนโยบายการปฏิรูปราชการเนน้ท่ีการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการของกองทพัต่อประชาชน 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ต่อการนาํ
ระบบการจดัการบนพ้ืนฐานกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร การออกแบบวิธีวิจยัใชแ้บบเชิงสาํรวจ     ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการตามเน้ือหาสาระดงัต่อไปน้ี 
 

 1. กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 2. แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. ประชากรและตวัอยา่ง 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 6. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 7. การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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ภาพที ่ 6    
 

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
                

           ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  สถานภาพการสมรส 
-  ระดบัชั้นยศ 
-  ระดบัการศึกษา 
-  ระดบัตาํแหน่งงาน 
-  ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
-  อตัราเงินเดือน 
 

 
ความรู้เกี่ยวกบัระบบการจัดการบนพืน้ฐาน

ของ กจิกรรม 

 
ความคดิเหน็ต่อการนําระบบการจัดการบน

พืน้ฐานของกจิกรรมมาใช้ในองค์กร 
 

1. ความคิดเห็นดา้นประโยชนใ์นการบริหารจดัการ 
2. ความคิดเห็นดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการ

ปฏิบติัจริงขององคก์ร 
3. ความคิดเห็นดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงาน

หลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

  1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable)  ขอ้มูลส่วนบุคคล  สามารถจาํแนกไดเ้ป็น  8  ตวัแปร ดงัน้ี 
   -  เพศ 
   -  อาย ุ
   -  สถานภาพการสมรส 
   -  ระดบัชั้นยศ 
   -  ระดบัการศึกษา 
   -  ระดบัตาํแหน่งงาน 
   -  ระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร. 
   -  อตัราเงินเดือน 
   

  2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
   2.1  ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบการจดัการบน
พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 

2.1.1 ความคิดเห็นดา้นประโยชนใ์นการบริหารจดัการ 
2.1.2 ความคิดเห็นดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร 
2.1.3 ความคิดเห็นดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 

   2.2  ความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม 
 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

  แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัไดจ้ากขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดงัต่อไปน้ี 
   1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการใหต้อบแบบสอบถามของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
   2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร วารสาร เอกสารวิชาการ ผลงานวิจยัและ
วิทยานิพนธ์  ซ่ึงสามารถนาํมาเป็นแนวทางประกอบการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

      ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ สังกดั กองทพัเรือ จาํนวน
ทั้งส้ิน 229 คน  โดยแบ่งออกเป็น 
  1. ขา้ราชการชั้นนายทหารสญัญาบตัร      จาํนวน      93  คน 
  2. ขา้ราชการชั้นนายทหารประทวน        จาํนวน   136  คน    ประกอบดว้ย 
   -  ชั้นยศ  พ.จ.ต. – พ.จ.อ.(พ)        จาํนวน     56  คน 
   -  ชั้นยศ  จ.ต. – จ.อ.        จาํนวน     80  คน 
 

       กลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชห้ลกัการคาํนวณของ Yamane’s    ( บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2537:17 )  ดงัสูตรต่อไปน้ี 

     

  n             =                               N                              

                       1 + Ne2 

 

โดย N =  ขนาดของประชากร มีจาํนวนเท่ากบั  229  คน 
 n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 e = ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (โดยการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดใหเ้ท่ากบั  0.01  
)  

 
 

ดงันั้นจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง          n       =           229                =       224 คน 
          1 + 229(0.01)2 

 
 

        การสุ่มตัวอย่าง 
 จาํนวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาจากขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ท่ีอยูใ่น

ระดบัชั้นยศนายทหารสัญญาบตัรและชั้นยศนายทหารประทวน จาํนวนทั้งส้ิน  224  คนโดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นตามสดัส่วน (Proportional  Stratified Random Sampling) ซ่ึงสามารถแสดงกลุ่มตวัอยา่ง ได้
ดงัน้ี 
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ตารางที ่1    จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามชั้นยศ 
 
 

ระดบัชั้นยศ จาํนวนประชากร(คน) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง(คน) 

นายทหารสญัญาบตัร   (คน) 93 91 
นายทหารประทวน      (คน) 136 133 

รวมจาํนวน 229 224 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม เก่ียวกับระดบัความคิดเห็นของ
ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนําระบบการจัดการบนพ้ืนฐานกิจกรรมมาใช้ในองค์กร โดย
แบบสอบถามของการวิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 

  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบดว้ย  เพศ  
อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดบัชั้นยศ  ระดบัการศึกษา  ระดบัตาํแหน่งงาน  ระยะเวลาการปฏิบติังานใน 
วศ.ทร.  และอตัราเงินเดือน จาํนวน  8  ขอ้ 
 

  ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม จาํนวน 10 ขอ้ โดย
อาศยัขอ้มูลแนวคิดเก่ียวกบัระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด ถูก – ผิด (True 
– False Items) หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ ขอ้ท่ีตอบถูกได ้ 1  คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิดได ้ 0  คะแนน  
 

  เม่ือรวบรวมและแจกแจงความถ่ีแลว้จะใชค้ะแนนของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบ
การจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม ออกเป็น 3 ระดบั  ซ่ึงมีเกณฑพ์ิจารณา ดงัน้ี 
 

  
 
       =            =      3.33  
 
 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด
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จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
 

                ระดบัความรู้               ระดบัคะแนน 
 

  ความรู้มาก   6.67   -   10.0 
 ความรู้ปานกลาง  3.34   -   6.66 
   ความรู้นอ้ย       0.00   -   3.33 
 

  ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ        ต่อการนาํ
ระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร  จาํนวน  30  ขอ้  โดยแบ่งออกเป็น       3  ดา้น  คือ 
 

  ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ ตามแนวความคิดของ Harold D. Koontz และ Cyril 
’O Dennel  โดยดดัแปลงเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาการวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน  10  ขอ้ ประกอบดว้ย  (ธงชยั สนัติวงษ ์, 
2531 : 13-15 ) 
  1.1  ดา้นการวางแผน ( Planning )    ขอ้  1-2 จาํนวน  2 ขอ้ 
  1.2  ดา้นการจดัองคก์ร (Organizing ) ขอ้  3-4 จาํนวน  2 ขอ้ 
  1.3  ดา้นการจดัคนเขา้ทาํงาน ( Staffing ) ขอ้  5-6   จาํนวน  2 ขอ้ 
  1.4  ดา้นการสัง่การ ( Directing )  ขอ้  7-8 จาํนวน  2 ขอ้ 
  1.5  ดา้นการควบคุม ( Controlling ) ขอ้  9-10  จาํนวน  2 ขอ้ 
 

  ความคิดเห็นด้านการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององค์กร โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิบติังานจริงในองคก์รเป็นหลกั แลว้ดดัแปลงเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาการวิจยัคร้ังน้ี  จาํนวน  10  ขอ้ 
 

  ความคิดเห็นดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงาน ตามแนวคิดของ  Richard E. Walton  ซ่ึงมีเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมงานของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดย
ดดัแปลงเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาการวิจยัคร้ังน้ี   จาํนวน  10  ขอ้ 

 

   ลกัษณะของคาํถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ Likert          มี
เลือกตอบให ้5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  เห็นดว้ยมาก  เห็นดว้ยปานกลาง  เห็นดว้ยนอ้ย  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด แบ่ง
ขอ้คาํถามเชิงบวก (Positive) จาํนวน 20 ขอ้ และคาํถามเชิงลบ (Negative)  จาํนวน 10  ขอ้  โดยกาํหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
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 ระดบัความคดิเห็น ข้อถามเชิงบวก          ข้อถามเชิงลบ 
 

 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 5 1 
 เห็นดว้ยมาก  4 2 
 เห็นดว้ยปานกลาง 3 3 
 เห็นดว้ยนอ้ย 2 4 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 1 5 
 
  เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างแบ่งระดบัความ
คิดเห็นออกเป็น  3  ระดบั  ซ่ึงมีเกณฑพิ์จารณาดงัน้ี 
 

  
       =                  =      1.33  
 
 
จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
 

               ระดบัความคดิเห็น              ระดบัคะแนน 
 

  เห็นดว้ยมาก               5.00  -  3.67 
   เห็นดว้ยปานกลาง                 3.66  -  2.34 
 เห็นดว้ยนอ้ย    2.33 –  1.00 
 
   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวมรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดย  
 

 1.   ขอหนงัสือแนะนาํตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพ่ือนาํไปขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากเจา้กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กองทพัเรือ 
 2.   ผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยใหข้า้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือกรอกแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึน และรอกลบัทนัที 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอื 
 

  การสร้างเคร่ืองมือดาํเนินตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร หนงัสือ บทความ วิทยานิพนธ์  และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
การจดัการบนพ้ืนฐานกิจกรรม 
 2. สร้างเคร่ืองมือในการวิจยัใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบดูวา่แบบสอบถามมี
ความถูกตอ้งและครอบคลุมในเร่ืองท่ีทาํการวิจยัหรือไม่ 
 4. นาํแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นบุคลากรพิจารณา เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
 5. ปรับปรุงแบบสอบถาม 
 6. นาํแบบสอบถามไปทดสอบ (Try – Out) กบักลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการโรงเรียนนายเรือ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีมีการทดลองใชร้ะบบ ABM เช่นเดียวกนั จาํนวน 20 ตวัอยา่ง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยคาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของ ครอนบาค (Cronbach)  ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ท่ีทาํการ
ทดสอบได ้เท่ากบั  0.9469  แสดงวา่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 
 
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 
for  Window  ( Statistical Package for the Social Science for Window ) และคาํนวณค่าสถิติท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง คาํนวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
2. ข้อมูลระดับความรู้เ ก่ียวกับระบบการจัดการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม ของข้าราชการกรม

วิทยาศาสตร์ทหารเรือ คาํนวณหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการนําระบบการจัดการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใช้ในองค์กร 
คาํนวณหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
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4. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง ขอ้มูลส่วนบุคคลกบัระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร โดยใช ้ค่าสถิติ t – 
test  และ ค่าสถิติ  F – test 
                 5.  ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้เกีย่วกับระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรมกบั
ระดบัความคดิเห็นของข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนําระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรม
มาใช้ในองค์กร โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสหสมพนัธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) DPU



บทที่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
ต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
วิเคราะห์โดยแบ่งการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ระดับความรู้เก่ียวกับระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม ของ

ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 
 ส่วนที ่3  การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของ

กิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร 
 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปรผล ผูว้ิจยัจึงกาํหนด
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

 X       หมายถึง ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
  S.D.  หมายถึง ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  n หมายถึง จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
  t หมายถึง ค่าสถิติในการทดสอบค่าเฉล่ียสาํหรับ 2 กลุ่มตวัอยา่ง ( ค่าสถิติ t ) 
  F  หมายถึง ค่าสถิติในการทดสอบค่าเฉล่ียสาํหรับหลายกลุ่มตวัอยา่ง (ค่าสถิติ F ) 
  r          หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเปียร์สนั 
  t.prop. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณไดจ้ากค่าสถิติ t  
  F.prop. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณไดจ้ากค่าสถิติ F 
  r-prop. หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณไดจ้ากค่าสถิติสหสมัพนัธ์ของเปียร์สนั 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือในส่วนของ     นายทหารชั้น
สญัญาบตัรและนายทหารชั้นประทวน จาํนวน 229 คน โดยการสุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 224 คน ซ่ึงสามารถสรุปขอ้มูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง     
    (n = 224) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   
  ชาย 191 85.3 
  หญิง 33 14.7 
2. อาย ุ   
  ไม่เกิน 25 ปี 4 1.8 
  26 – 35 ปี 79 35.3 
  36 – 45 ปี 94 42.0 
  46 ปีข้ึนไป 47 21.0 
3. สถานภาพสมรส   
  โสด 63 28.1 
  สมรส 150 67.0 
  อ่ืน ๆ 11 4.9 
4. ระดบัชั้นยศ   
  ชั้นประทวน 131 58.5 
  ชั้นสญัญาบตัร   93 41.5 
5. ระดบัการศึกษา   
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 146 65.2 
  ปริญญาตรี 62 27.7 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 16 7.1 
6. ระดบัตาํแหน่งงาน   
  ระดบัปฏิบติัการ 177 79.0 
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  ระดบับงัคบับญัชา หรือหวัหนา้แผนกข้ึนไป 47 21.0 
ตารางที ่1 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

7. ระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร.   
  ตํ่ากวา่ 5 ปี 37 16.5 
  5 – 10 ปี 63 28.1 
  11 – 15 ปี 34 15.2 
  16 ปีข้ึนไป 90 40.2 
8. อตัราเงินเดือน   
  ไม่เกิน 7,500 บาท 45 20.1 
  7,501 – 15,000 บาท 130 58.0 
  15,001 – 25,000 บาท 41 18.3 
  มากกวา่ 25,001 ข้ึนไป 8 3.6 
    

 
จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 

 

1. เพศ  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.3 เพศหญิง  คิดเป็น
ร้อยละ 14.7 

2. อายุ  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มใหญ่ท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 
รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 และกลุ่มท่ีมีอาย ุ46 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 21  สาํหรับ
กลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.8 

3. สถานภาพการสมรส  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส      คิดเป็น
ร้อยละ  67 รองลงมาเป็นสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 28.1 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.9 

4. ระดับช้ันยศ  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นประทวน   คิดเป็นร้อย
ละ 58.5 และเป็นนายทหารชั้นสญัญาบตัร คิดเป็นร้อยละ 41.5 
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5. ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 65.2  รองลงมาเป็นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.7  และสูงกว่าปริญญาตรี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 7.1 

6. ระดบัตําแหน่งงาน  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อย
ละ  79 และระดบับงัคบับญัชาหรือหวัหนา้แผนกงานข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 21 

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน วศ.ทร. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มใหญ่ท่ีสุด คือ ระยะเวลา
การปฏิบติังาน16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 40.2  รองลงมาคือ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.1  สาํหรับระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน ตํ่ากวา่ 5 ปี และ 11-15 ปี นั้นใกลเ้คียงกนั คือ คิดเป็นร้อยละ 16.5  และ 15.2  ตามลาํดบั 

8. อตัราเงนิเดอืน  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 78.1  รองลงมาคือ 15,000- 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3  และสูงกว่า 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.6 
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ส่วนที ่ 2 การวเิคราะห์ระดบัความรู้เกีย่วกบัระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรม ของข้าราชการกรม
วทิยาศาสตร์ทหารเรือ 

 

 ในการวดัความรู้เก่ียวกับระบบการจัดการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรือ ผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบวดัความรู้ จาํนวน 10 ขอ้ ซ่ึงสามารถสรุปการวดัความรู้ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 

 

2.1   ระดบัความรู้เกีย่วกบัระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรมของข้าราชการกรมวทิยาศาสตร์ทหารเรือใน
ภาพรวมและจําแนกรายข้อ 

 
ตารางที ่2 ระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมในภาพรวม 

               (n = 224) 

ความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM (คะแนน) จาํนวน (คน) ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D. 

2.00 2 .9 

0.6789 0.1878 

3.00 9 4.0 
4.00 23 10.3 
5.00 16 7.1 
6.00 59 26.3 
7.00 40 17.9 
8.00 33 14.7 
9.00 25 11.2 
10.00 17 7.6 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในคาํถามเก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม 

ทั้งหมด 224 คน มีคะแนนเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.6789 ( X = 0.6789,S.D. = 0.1878 ) แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยคะแนนการตอบคาํถามตํ่าสุด คือ 2 คะแนน และ สูงสุด คือ 10 คะแนน   
 

 เม่ือแยกวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความรู้ของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเก่ียวกบัระบบการจดัการ
บนพ้ืนฐานกิจกรรม เป็นรายขอ้ สามารถจาํแนกได ้ตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
 

DPU



ตารางที่ 3 แสดงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐาน
ของกิจกรรม จาํแนกรายขอ้ 

 

ความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม 
คะแนน 

X S.D. ระดบัความรู้ 
ถูก(1) ผดิ(0) 

1. การจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม (ABM) คือกระบวนการท่ีใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย(cost) และผลการดาํเนินงาน(performance) 
รวมทั้งเคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารจดัการอ่ืน ๆ เพื่อช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

185 
(82.6) 

39 
(17.4) 

.83 .38 มาก 

2. การใชร้ะบบจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมจะทาํใหส้ามารถวิเคราะห์ได้
วา่กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มค่า(Value-added activity) และกิจกรรมใด
เป็นกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มค่า (Non Value-added activity) 

163 
(72.8) 

61 
(27.2) 

.73 .45 มาก 

3. ระบบ ABM สามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รท่ีเป็นหน่วยผลิตเท่านั้น
ส่วนองค์กรท่ี เป็นหน่วยบริการไม่สามารถมาใช้ได้ เ น่ืองจากไม่มี
ผลิตภณัฑใ์นการคิดตน้ทุนเขา้สู่กิจกรรม 

110 
(49.1) 

114 
(50.9) 

.49 .50 ปานกลาง 

4. ระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม (ABM) เป็นระบบท่ีไดพ้ฒันามา
จากระบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม (ABC) 

180 
(80.4) 

44 
(19.6) 

.80 .40 มาก 

5. การนาํระบบ ABM มาใชจ้ะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถทราบถึงขอ้มูลตน้ทุน
ผลิตภณัฑท่ี์ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และนาํไปใชใ้นการตดัสินใจไดดี้ข้ึน 

170 
(75.9) 

54 
(24.1) 

.76 .43 มาก 

6. กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานแรกท่ีได้นําระบบจัดการบนพื้นฐานของ
กิจกรรมมาใชใ้นประเทศไทย 

143 
(63.8) 

81 
(36.2) 

.64 .48 ปานกลาง 

7. ในมุมมองของ ABM ถือว่าผลิตภณัฑเ์ป็นตวัก่อใหเ้กิดตน้ทุน หมายความว่า 
ถา้ไม่มีผลิตภณัฑต์น้ทุนกไ็ม่เกิด 

106 
(47.3) 

118 
(52.7) 

.47 .50 ปานกลาง 

8. ABM เป็นเคร่ืองมือในการบริหารท่ีมุ่งเนน้ในการบริหารค่าใชจ่้ายและ
งบประมาณเป็นหลกั 

161 
(71.9) 

63 
(28.1) 

.72 .45 มาก 

9. เคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลการดาํเนินงานนั้น ใช้ดัชนีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน 
( Key Performance Indicator : KPI ) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับวดั 

168 
(75.0) 

56 
(25.0) 

.75 .43 มาก 

10. การเทียบเคียงผลการดาํเนินงาน ( Benchmarking )สามารถเทียบเคียงกบั
หน่วยงานใดกไ็ด ้ถึงแมว้า่จะไม่ไดอ้ยูใ่นธุรกิจเดียวกนักต็าม 

110 
(49.1) 

114 
(50.9) 

.49 .50 ปานกลาง 

เฉล่ีย 
150 

(66.7) 
74 

(32.3) 
.68 .18 มาก 

  
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มีความรู้เก่ียวกบัระบบการ

จดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก  (X = 0.68) 
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2.2 ระดบัความรู้เกีย่วกบัระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรมของข้าราชการกรมวทิยาศาสตร์ทหารเรือ 
จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตารางที ่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของ
กิจกรรม จาํแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล X S.D. ระดบัความรู้ 

1. เพศ    
 - ชาย 6.58 1.87 ปานกลาง 
 - หญิง 7.27 1.82 มาก 
2. อาย ุ    
 - ไม่เกิน 25 ปี 7.25 2.22 มาก 
 - 26 – 35 ปี 6.58 1.78 ปานกลาง 
 - 36 – 45 ปี 6.67 2.01 มาก 
 - 46 ปีข้ึนไป 6.81 1.79 มาก 
3. สถานภาพสมรส    
 - โสด 6.87 1.84 มาก 
 - สมรส 6.68 1.84 มาก 
 - อ่ืน ๆ 5.55 2.38 ปานกลาง 
4. ระดบัชั้นยศ    
 - ชั้นประทวน 6.26 1.83 ปานกลาง 
 - ชั้นสญัญาบตัร  7.27 1.79 มาก 
5. ระดบัการศึกษา    
 - ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 6.19 1.79 ปานกลาง 
 - ปริญญาตรี 7.35 1.78 มาก 
 - สูงกวา่ปริญญาตรี 8.50 1.03 มาก 
6. ระดบัตาํแหน่งงาน    
 -  ระดบัปฏิบติัการ 6.41 1.83 ปานกลาง 
                    - ระดบับงัคบับญัชาหรือหวัหนา้ 7.70 1.71 มาก 
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แผนกงานข้ึนไป 
ตารางที ่4 (ต่อ) 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล X S.D. ระดบัความรู้ 

7. ระยะเวลาในการปฏิบติังานใน วศ.ทร.    
 - ตํ่ากวา่ 5 ปี 7.19 1.71 มาก 
 - 5 – 10 ปี 6.49 1.53 ปานกลาง 
 - 11 – 15 ปี 6.91 2.01 มาก 
 - 16 ปีข้ึนไป 6.51 2.08 ปานกลาง 
8. อตัราเงินเดือน    
 - ไม่เกิน 7,500 บาท 6.55 1.66 ปานกลาง 
 - 7,501 – 15,000 บาท 6.36 1.91 ปานกลาง 
 - 15,001 – 25,000 บาท 7.56 1.78 มาก 
 - มากกวา่ 25,001 ข้ึนไป 8.00 1.07 มาก 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าระดบัความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามในคาํถามเก่ียวกบัระบบการจดัการบน

พ้ืนฐานกิจกรรม จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 
 

1. เพศ  เพศหญิง มีระดบัความรู้มากกวา่เพศชาย โดยมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
7.27  ส่วนเพศชาย มีระดบัความรู้ปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.58 

2. อาย ุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความรู้มากท่ีสุด คือกลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปีโดยมีความรู้  อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.25 รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ46 ปีข้ึนไป และกลุ่มท่ีมีอาย ุ36-45 ปี มีความรู้อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.81 และ 6.67 ตามลาํดบั สาํหรับกลุ่มท่ีมีอาย ุ26-35 ปี       มีระดบัความรู้ตํ่าสุด โดยอยูใ่น
ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.58 

3. สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบัความรู้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.87 
รองลงมาเป็นสถานภาพสมรส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.68 และตํ่าสุด คือสถานภาพอ่ืน ๆ         มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.55 

4. ระดบัช้ันยศ  ชั้นยศสญัญาบตัรมีระดบัความรู้มากกว่าชั้นยศประทวนโดยมีความรู้    อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.27 ส่วนชั้นยศประทวน มีระดบัความรู้ปานกลางค่อนขา้งสูง             มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
6.26 
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5. ระดบัการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความรู้มากท่ีสุด คือกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

โดยมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.50 รองลงมาเป็นปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.35  และระดบั
ความรู้ตํ่าท่ีสุด คือระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีโดยมีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.19 

6. ระดบัตาํแหน่งงาน ระดบับงัคบับญัชาหรือหวัหนา้แผนกงานข้ึนไปมีระดบัความรู้มากกว่า ระดบั
ปฏิบติัการ โดยมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.70  ส่วนระดบัปฏิบติัการ    มีระดบัความรู้ปานกลาง
ค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.41 

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน วศ.ทร. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความรู้มากท่ีสุด คือกลุ่มระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน ตํ่ากวา่ 5 ปี โดยมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.19 รองลงมาเป็นระยะเวลาการปฏิบติังาน 
11-15 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.91 สาํหรับระยะเวลาการปฏิบติังาน 5-10 ปี และ 16 ปีข้ึนไป นั้นใกลเ้คียงกนั คือมี
ความรู้อยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.49 และ 6.51 ตามลาํดบั 

8. อัตราเงินเดือน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอตัราเงินเดือนสูงกว่า 15,000 บาท ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้
มากกวา่กลุ่มท่ีมีอตัราเงินเดือนตํ่ากว่า โดยกลุ่มท่ีมีอตัราเงินเดือนมากกว่า 25,001 ข้ึนไป          มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 8.00 สาํหรับกลุ่มท่ีมีอตัราเงินเดือน 7,501 – 15,000 บาท มีระดบัความรู้ตํ่าท่ีสุด โดยมีความรู้อยูใ่นระดบั
ปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.36 

 

DPU



ส่วนที ่3  การวิเคราะห์ระดบัความคดิเห็นต่อการนําระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรมมาใช้ในองค์กร 
 
ตารางที ่ 5 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐาน
ของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 

(n =224) 

การจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรม X S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ 3.18 .59 ปานกลาง 
2.ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงของ
องคก์ร 

3.07 .62 ปานกลาง 

3.ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ 
ABM  มาใชใ้นองคก์ร 

3.06 .52 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.10 .50 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นว่าขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมีความคิดเห็นต่อการนาํระบบการ
จดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.10) และเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ในด้านประโยชน์ในการบริหารจดัการ  มีระดับความคิดเห็นสูงสุด โดยอยู่ในระดบัปานกลาง
ค่อนขา้งสูง ( X  = 3.18) สาํหรับดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร และดา้นคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM  มาใชใ้นองคก์ร พบวา่มีระดบัความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั คืออยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.07 และ 3.06  ตามลาํดบั) 
 

เม่ือแยกวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบการ
จดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในดา้นต่าง ๆ  เป็นรายขอ้ สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ตารางที ่ 6 แสดงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบน
พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ดา้นประโยชนใ์นการบริหารจดัการ 

 

ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
ระดบัความคิดเห็น 

X S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ทาํใหมี้การกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคข์อง
องคก์รชดัเจนยิง่ข้ึน 

20 
(8.9) 

85 
(37.9) 

99 
(44.2) 

19 
(8.5) 

1 
(0.4) 

3.46 .79 ปานกลาง 

2. ทาํให้มีการประเมินผลแผนงานท่ีไดด้าํเนินการ
ไปแลว้ทุกแผนงาน เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการ
พฒันา ปรับปรุง การวางแผนคร้ังต่อไป 

24 
(10.7) 

75 
(33.5) 

109 
(48.7) 

12 
(5.4) 

4 
(1.8) 

3.46 .82 ปานกลาง 

3. ทาํใหมี้การกาํหนดขอบเขตของงานแต่ละงานไว้
อยา่งชดัเจนและมีความสัมพนัธ์กนั 

18 
(8.0) 

81 
(36.2) 

81 
(36.2) 

31 
(13.8) 

13 
(5.8) 

3.27 .99 ปานกลาง 

4. อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ
แผนกไม่ชดัเจน มีการทาํงานซํ้ าซ้อน เน่ืองจากมี
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหลายแผนก 

16 
(7.1) 

61 
(27.2) 

102 
(45.5) 

32 
(14.3) 

13 
(5.8) 

3.16 .96 ปานกลาง 

5. มีการสับเปล่ียนงาน  และโยกย้ายกําลังพล 
เพื่อให้ปฏิบัติงานตรงตามสายงานและความ
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

26 
(11.6) 

53 
(23.7) 

79 
(35.3) 

41 
(18.3) 

25 
(11.2) 

3.06 1.15 ปานกลาง 

6. จัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 

24 
(10.7) 

44 
(19.6) 

90 
(40.2) 

52 
(23.2) 

14 
(6.3) 

3.05 1.05 ปานกลาง 

7. ผูบ้งัคบับญัชาติดตามผลการปฏิบติังานของท่าน
อย่างสมํ่าเสมอ และเสนอแนะในการปรับปรุง
แกไ้ขใหดี้ข้ึน 

17 
(7.6) 

73 
(32.6) 

80 
(35.7) 

43 
(19.2) 

11 
(4.9) 

3.19 .99 ปานกลาง 

8. ทําให้การสั่งงานต่างๆในการปฏิบัติงานเกิด
ความไม่ชดัเจน ซํ้าซอ้น และเกิดความสบัสน 

19 
(8.5) 

51 
(22.8) 

101 
(45.1) 

42 
(18.8) 

11 
(4.9) 

3.11 .97 ปานกลาง 

9. ทาํใหก้ารประเมินผลขององคก์รและประเมินผล
การปฏิบติังานของขา้ราชการมีความเหมาะสม
และถูกตอ้ง 

15 
(6.7) 

71 
(31.7) 

85 
(38.4) 

38 
(17.0) 

14 
(6.3) 

3.16 .99 ปานกลาง 

10. ทาํให้การควบคุมการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน
และก า ร ใ ช้ จ่ า ย งบประม าณ รัดกุ ม ยิ่ ง ข้ึ น มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด 

32 
(14.3) 

63 
(28.1) 

91 
(40.6) 

35 
(15.6) 

3 
(1.3) 

3.38 .96 ปานกลาง 

เฉล่ีย      3.18 .59 ปานกลาง 

 

DPU



จากตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นวา่ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มีความคิดเห็นต่อการนาํระบบ
การจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลางทุก
ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.18 (  X   = 3.18) 
ตารางที ่ 7 แสดงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบน

พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร 
 
ความคิดเห็นดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการ

ปฏิบติัจริงขององคก์ร 
ระดบัความคิดเห็น 

X S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งนาํระบบการบริหารจดัการสมยัใหม่
มาใชใ้นองคก์ร 

36 
(16.1) 

59 
(26.3) 

76 
(33.9) 

37 
(16.5) 

16 
(7.1) 

3.28 1.13 ปานกลาง 

2. การปฏิบติัตามระบบ ABMทาํให้สูญเสีย
งบประมาณในการฝึกอบรมขา้ราชการโดย
ไม่จาํเป็น 

29 
(12.9) 

43 
(19.2) 

83 
(37.1) 

59 
(26.3) 

10 
(4.5) 

3.10 1.07 ปานกลาง 

3. ท่านเต็มใจอย่างยิ่งท่ีจะปฏิบัติตามระบบ 
ABM 

17 
(7.6) 

68 
(30.4) 

90 
(40.2) 

38 
(17.0) 

11 
(4.9) 

3.19 .97 ปานกลาง 

4. การปฏิบติัตามระบบ ABM ทาํให้สูญเสีย
เวลาโดยไม่จาํเป็น 

33 
(14.7) 

44 
(19.6) 

88 
(39.3) 

46 
(20.5) 

13 
(5.8) 

3.17 1.10 ปานกลาง 

5. ท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ปฏิบติัตามระบบ ABM 

31 
(13.8) 

70 
(31.3) 

101 
(45.1) 

18 
(8.0) 

4 
(1.8) 

3.47 .89 ปานกลาง 

6. การปฏิบติัตามระบบ ABM ทาํให้เกิดความ
ยุง่ยากในการปฏิบติังานมากข้ึน 

22 
(9.8) 

49 
(21.9) 

99 
(44.2) 

47 
(21.0) 

7 
(3.1) 

3.14 .96 ปานกลาง 

7. การปฏิบติัตามระบบ ABM ทาํให้สูญเสีย
งบประมาณในดา้นเอกสารต่าง ๆ โดยไม่
จาํเป็น 

23 
(10.3) 

3 
(32.6) 

82 
(36.6) 

38 
(17.0) 

8 
(3.6) 

3.29 .98 ปานกลาง 

8. การปฏิบติัตามระบบ ABM ทาํให้ท่านรู้สึก
อยากให้ ทุกคนเ ห็นความสํ าคัญ  และ
ประโยชน์ของระบบ ABM 

14 
(6.3) 

75 
(33.5) 

90 
(40.2) 

29 
(12.9) 

16 
(7.1) 

3.19 .98 ปานกลาง 

9. การปฏิบติัตามระบบ ABM ทาํให้การ
ดําเนินงานด้านงบประมาณเป็นไปด้วย
ความล่าชา้ เพราะความยุง่ยากดา้นเอกสาร 

9 
(4.0) 

58 
(25.9) 

108 
(48.2) 

35 
(15.6) 

14 
(6.3) 

3.06 .91 ปานกลาง 

10. ท่านเช่ือว่าระบบดังกล่าวมีผลดีในทาง
ปฏิบติัมากกวา่ทางเสีย 

24 
(10.7) 

64 
(37.5) 

80 
(35.7) 

24 
(10.7) 

12 
(5.4) 

3.38 .99 ปานกลาง 

เฉล่ีย      3.07 .62 ปานกลาง 

DPU



 
จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นวา่ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มีความคิดเห็นต่อการนาํระบบ

การจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร อยูใ่น
ระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 3.07 (X = 3.07) DPU



ตารางที ่8  แสดงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบน
พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้น
องคก์ร 

 
ความคิดเห็นดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงาน
หลงัจากนาํระบบ ABM  มาใชใ้นองคก์ร 

ระดบัความคิดเห็น 
X S.D. 

ระดบัความ
คิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. ทาํให้ท่านรู้สึกมีความมัน่คงในการทาํงาน
มากข้ึน 

11 
(4.9) 

66 
(29.5) 

97 
(43.3) 

41 
(18.3) 

9 
(4.0) 

3.13 .91 ปานกลาง 

2. ท่านรู้สึกพอใจกบัเงินเดือนและสวสัดิการ
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ 

4 
(1.8) 

45 
(20.1) 

99 
(44.2) 

49 
(21.9) 

27 
(12.1) 

2.78 .96 ปานกลาง 

3. ท่านรู้สึกว่างานท่ีทาํไม่มีคุณค่าและเร่ิมเบ่ือ
หน่ายกบังาน 

9 
(4.0) 

29 
(12.9) 

88 
(39.3) 

77 
(34.4) 

21 
(9.4) 

2.68 .95 ปานกลาง 

4. ท่านรู้สึกว่าบรรยากาศและสภาพการ
ทาํงานในองคก์รแยล่ง 

20 
(8.9) 

36 
(16.1) 

96 
(42.9) 

56 
(25.0) 

16 
(7.1) 

2.95 1.03 ปานกลาง 

5. ท่านมีโอกาสในการพฒันาตนเองมากข้ึน 19 
(8.5) 

62 
(27.7) 

106 
(47.3) 

26 
(11.6) 

11 
(4.9) 

3.23 .94 ปานกลาง 

6. ท่านไม่มีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ
ในงานอยา่งแทจ้ริง 

18 
(8.0) 

53 
(23.7) 

102 
(45.5) 

41 
(18.3) 

10 
(4.5) 

3.13 .95 ปานกลาง 

7. ท่านมีเวลาส่วนตวัและมีชีวิตครอบครัวท่ีดีข้ึน 4 
(1.8) 

40 
(17.9) 

131 
(58.8) 

28 
(12.5) 

21 
(9.4) 

2.90 .86 ปานกลาง 

8. ท่านไดรั้บการยอมรับ และมีการร่วมมือกนั
ทาํงานมากข้ึน 

8 
(3.6) 

63 
(28.1) 

115 
(51.3) 

31 
(13.8) 

7 
(3.1) 

3.15 .82 ปานกลาง 

9. ท่านรู้สึกมีอิสระในการพูด แสดงความ
คิดเห็น การใช้สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาค 

8 
(3.6) 

39 
(17.4) 

110 
(49.1) 

40 
(17.9) 

27 
(12.1) 

2.83 .98 ปานกลาง 

10. ท่านภมิูใจท่ีไดท้าํงานในองคก์รน้ี 25 
(11.2) 

67 
(29.9) 

103 
(46.0) 

23 
(10.3) 

6 
(2.7) 

3.37 .91 ปานกลาง 

เฉล่ีย      3.06 .52 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นว่าขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํ

ระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มา
ใชใ้นองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.06 (X =3.06 ) 
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ตารางที ่ 9 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐาน
ของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

(n = 224) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล X S.D. ระดบัความคิดเห็น 

1. เพศ    
 - ชาย 3.09 .53 ปานกลาง 
 - หญิง 3.21 .33 ปานกลาง 
2. อาย ุ    
 - ไม่เกิน 25 ปี 3.33 .34 ปานกลาง 
 - 26 – 35 ปี 3.00 .50 ปานกลาง 
 - 36 – 45 ปี 3.11 .49 ปานกลาง 
 - 46 ปีข้ึนไป 3.26 .53 ปานกลาง 
3. สถานภาพสมรส    
 - โสด 3.08 .53 ปานกลาง 
 - สมรส 3.13 .50 ปานกลาง 
 - อ่ืน ๆ 2.85 .35 ปานกลาง 
4. ระดบัชั้นยศ    
 - ชั้นประทวน 3.01 .47 ปานกลาง 
 - ชั้นสญัญาบตัร  3.24 .52 ปานกลาง 
5. ระดบัการศึกษา    
 - ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 3.06 .49 ปานกลาง 
 - ปริญญาตรี 3.12 .53 ปานกลาง 
 - สูงกวา่ปริญญาตรี 3.46 .34 ปานกลาง 
6. ระดบัตาํแหน่งงาน    
 - ระดบัปฏิบติัการ 3.02 .47 ปานกลาง 
                    -ระดบับงัคบับญัชา หรือ

หวัหนา้แผนกงานข้ึนไป 
3.43 .49 ปานกลาง 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

 (n = 224) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล X S.D. ระดบัความคิดเห็น 

7. ระยะเวลาในการปฏิบติังานใน วศ.ทร.    
 - ตํ่ากวา่ 5 ปี 3.04 .46 ปานกลาง 
 - 5 – 10 ปี 3.08 .42 ปานกลาง 
 - 11 – 15 ปี 3.10 .40 ปานกลาง 
 - 16 ปีข้ึนไป 3.15 .60 ปานกลาง 
8. อตัราเงินเดือน    
 - ไม่เกิน 7,500 บาท 3.12 .42 ปานกลาง 
 - 7,501 – 15,000 บาท 2.98 .49 ปานกลาง 
 - 15,001 – 25,000 บาท 3.35 .52 ปานกลาง 
 - มากกวา่ 25,001 ข้ึนไป 3.55 .28 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่าระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้น

องคก์ร จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดด้งัน้ี 
 

1. เพศ  เพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นมากกว่าเพศชาย โดยมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.21  ส่วนเพศชาย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั         มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 

2. อายุ  กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มอาย ุมีระดบัความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั คืออยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
อยูร่ะหวา่ง 3.00-3.33  

3. สถานภาพสมรส  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด   โดยมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 รองลงมาเป็นสถานภาพโสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08  และ
ตํ่าสุด คือสถานภาพอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.85 
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4. ระดบัช้ันยศ ชั้นยศสญัญาบตัรมีระดบัความคิดเห็นมากกวา่ชั้นยศประทวน โดยมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.24 ส่วนชั้นยศประทวน มีระดบัความคิดเห็น       ปานกลางเช่นเดียวกนั มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 

5. ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือกลุ่มระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี โดยมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 รองลงมาเป็นปริญญาตรี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 และระดบัความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด คือระดบัการศึกษา    ตํ่ากวา่ปริญญาตรี โดยมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 

6. ระดบัตาํแหน่งงาน ระดบับงัคบับญัชาหรือหวัหนา้แผนกงานข้ึนไป มีระดบัความคิดเห็นมากกวา่ 
ระดบัปฏิบติัการ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ส่วนระดบั
ปฏิบติัการ มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน วศ.ทร. กลุ่มตวัอยา่งทุกกลุ่มมีระดบัความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั คืออยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย อยูร่ะหวา่ง 3.04 - 3.15 โดยมีแนวโนม้สูงข้ึนตามระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีเพิ่มข้ึน 

8. อตัราเงนิเดอืน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอตัราเงินเดือนสูงกวา่ 15,000 บาท ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
มากกวา่กลุ่มท่ีมีอตัราเงินเดือนตํ่ากว่า โดยกลุ่มท่ีมีอตัราเงินเดือนมากกว่า 25,001 ข้ึนไป         มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.55 สาํหรับกลุ่มท่ีมีอตัราเงินเดือน 7,501 – 15,000 บาท มี
ระดบัความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 
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ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุตฐิานที1่  ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
นาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่10   ผลการทดสอบความแตกต่างของเพศกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐาน

ของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม 
(n =224) 

เพศ จาํนวน(คน) ค่าเฉล่ีย S.D. t-test t-prop. 
ชาย 191 3.087 .527 

-1.265 .207 
หญิง 33 3.207 .329 

 
จากตารางท่ี 10 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศ

ชายและเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามเพศ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความแตกต่างของเพศกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐาน

ของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 
(n =224) 

ความคิดเห็น t-test t-prop. 
1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ -1.135 .257 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร -1.446 .150 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร -0.656 .512 

 
จากตารางท่ี 11 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า เพศ

ชายและเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในทุก
ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 12   ผลการทดสอบความแตกต่างของอายกุบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐาน

ของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม 
(n =224) 

อาย ุ จาํนวน(คน) ค่าเฉล่ีย S.D. F-test F-prop. 
ไม่เกิน 35 ปี 83 3.014 .495 

3.532 .031* 36-45 ปี 94 3.109 .487 
46 ปี ข้ึนไป 47 3.256 .526 

 
จากตารางท่ี 12 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variances : ANOVA)ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ขา้ราชการท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนั 

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามอาย ุไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบความแตกต่างของอายุกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐาน

ของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 
(n =224) 

ความคิดเห็น F-test F-prop. 
1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ 1.568 .211 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร 3.958 .020* 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 4.825 .009* 

 
จากตารางท่ี 13 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variances : ANOVA)ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ขา้ราชการท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั มี
ระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองค์กรในดา้นการปฏิบติัตาม
กระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์รและดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 
แตกต่างกนั  สาํหรับดา้นประโยชนใ์นการบริหารจดัการ พบวา่มีระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 14   ผลการทดสอบความแตกต่างของสถานภาพการสมรสกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการ
จดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม 

(n =224) 
สถานภาพการสมรส จาํนวน(คน) ค่าเฉล่ีย S.D. t-test t-prop. 
โสด 63 3.028 .531 

-.422 .673 
สมรสและอ่ืนๆ 161 3.114 .494 

 
จากตารางท่ี 14 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใช้
ในองคก์รในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามสถานภาพการสมรส ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 15 ผลการทดสอบความแตกต่างของสถานภาพการสมรส กบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการ

จดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 
(n =224) 

ความคิดเห็น t-test t-prop. 
1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ .366 .715 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร -.781 .436 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร -.713 .476 

 
จากตารางท่ี 15 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใช้
ในองคก์รในทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่16   ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัชั้นยศกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบน
พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม 

(n =224) 
ระดบัชั้นยศ จาํนวน(คน) ค่าเฉล่ีย S.D. t-test t-prop. 

ชั้นประทวน 131 3.006 .471 
-3.578 .000* 

ชั้นสญัญาบตัร 93 3.244 .518 
 

จากตารางท่ี 16 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 
นายทหารชั้นยศประทวนและสัญญาบตัร มีระดบัความคิดเห็นต่อการนําระบบการจัดการบนพื้นฐานของ
กิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนั 

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามระดบัชั้นยศ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัชั้นยศกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบน

พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 
(n =224) 

ความคิดเห็น t-test t-prop. 
1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ -2.850 .005* 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร -3.655 .000* 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร -2.732 .007* 

 
จากตารางท่ี 17 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 

นายทหารชั้นยศประทวนและสัญญาบตัร มีระดบัความคิดเห็นต่อการนําระบบการจัดการบนพื้นฐานของ
กิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในทุกดา้น แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 18   ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัการศึกษากบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการ
บนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม 

(n =224) 
ระดบัการศึกษา จาํนวน(คน) ค่าเฉล่ีย S.D. t-test t-prop. 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 146 3.062 .495 
-1.760 .080 

ปริญญาตรีข้ึนไป 78 3.185 .514 
 

จากตารางท่ี 18 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้น
องคก์รในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามระดบัการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 19 ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัการศึกษากบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการ

บนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 
(n =224) 

ความคิดเห็น t-test t-prop. 
1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ -1.594 .112 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร -2.096 .037* 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร -0.798 .426 

 
จากตารางท่ี 19 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้น
องค์กรในดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององค์กรแตกต่างกนั สําหรับดา้นประโยชน์ในการ
บริหารจดัการและดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร พบว่ามีระดบัความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 

DPU



ตารางที่ 20 ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัตาํแหน่งงานกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการ
จดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม 

(n =224) 
ระดบัตาํแหน่งงาน จาํนวน(คน) ค่าเฉล่ีย S.D. t-test t-prop. 

ระดบัปฏิบติัการ 177 3.019 .473 
-5.213 .000* ระดบับงัคบับญัชาหรือ

หวัหนา้แผนกงานข้ึนไป 
47 3.427 .489 

 
จากตารางท่ี 20 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 

ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใช้
ในองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนั 

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงานไดด้งัน้ี 

 
ตารางที่ 21 ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัตาํแหน่งงานกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการ

จดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 
(n =224) 

ความคิดเห็น t-test t-prop. 
1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ -4.313 .000* 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร -5.509 .000* 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร -3.508 .001* 

 
จากตารางท่ี 21 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า 

ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใช้
ในองคก์รในทุกดา้น แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 22   ผลการทดสอบความแตกต่างของระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร.กบัระดบัความคิดเห็นต่อการ
นาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม 

(n =224) 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน

ใน วศ.ทร. 
จาํนวน(คน) ค่าเฉล่ีย S.D. F-test F-prop. 

ตํ่ากวา่ 5 ปี 37 3.038 .460 

.538 .657 
5-10 ปี 63 3.080 .418 
11 – 15 ปี 34 3.097 .404 
16 ปี ข้ึนไป 90 3.153 .603 

 
จากตารางท่ี 22 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variances : ANOVA)ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ขา้ราชการท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ใน วศ.ทร.ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร.ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 23 ผลการทดสอบความแตกต่างของระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร.กบัระดบัความคิดเห็นต่อการ

นาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 
(n =224) 

ความคิดเห็น F-test F-prop. 
1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ .408 .748 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร .224 .880 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 2.253 .083 

 
จากตารางท่ี 23 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variances : ANOVA)ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ขา้ราชการท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ใน วศ.ทร.ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร
ในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่24   ผลการทดสอบความแตกต่างของอตัราเงินเดือนกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการ

บนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม 
(n =224) 

อตัราเงินเดือน จาํนวน(คน) ค่าเฉล่ีย S.D. F-test F-prop. 
ไม่เกิน 7,500 บาท 45 3.159 .419 

12.573 .000* 7,501 – 15,000 บาท 130 2.98 .494 
15,001 บาท ข้ึนไป 49 3.38 .504 

 
จากตารางท่ี 24 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variances : ANOVA)ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ขา้ราชการท่ีมีอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่าง
กนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในภาพรวม แตกต่าง
กนั 

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รใน
ดา้นต่าง ๆ จาํแนกตามอตัราเงินเดือนไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่25 ผลการทดสอบความแตกต่างของอตัราเงินเดือนกบัระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบน

พ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ในแต่ละดา้น 
(n =224) 

ความคิดเห็น F-test F-prop. 
1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ 8.244 .000* 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร 13.769 .000* 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 6.412 .002* 

 
จากตารางท่ี 25 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสถิติ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variances : ANOVA)ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ขา้ราชการท่ีมีอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่าง
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กนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รในทุกดา้น แตกต่าง
กนั 
 DPU



สมมุติฐานที่ 2 ระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความ
คิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของ
กิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร 

 

ตารางที ่ 26 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมกบัระดบั
ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร 

 

(n =224) 
ความคิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรม        

มาใชใ้นองคก์ร 
r r-prop. 

1. ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ .222 .001* 
2. ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร  .25 .000* 
3. ดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร .092 .169 

รวม .221 .001* 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 26 ผลการทดสอบสมมุติฐานดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเปียร์สนั      ( Pearson 
Correlation Coefficient ) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่าความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร
โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั .221 กล่าวคือ เม่ือขา้ราชการมีความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM เพิ่มข้ึนจะทาํ
ใหมี้ความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รสูงข้ึน  

 

เม่ือแยกวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM กบัระดบัความคิดเห็นใน
แต่ละดา้น พบว่า ระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็นในดา้น
ประโยชน์ในการบริหารจดัการและดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ เท่ากบั .222 และ.25 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ เม่ือขา้ราชการกรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือมีความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM เพ่ิมข้ึนจะทาํให้มีความคิดเห็นในดา้นประโยชน์ในการ
บริหารจดัการและดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์รสูงข้ึน  ส่วนความคิดเห็นดา้นคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM  มาใชใ้นองคก์ร พบว่า ความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM ไม่มีความสมัพนัธ์
กบัระดบัความคิดเห็นในดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั0.05 
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บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ ความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํ
ระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร ”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความ
คิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร และระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM พร้อมกบั
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัระดบัความคิดเห็น และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างระดบัความรู้กบัระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบ 
ABM มาใชใ้นองคก์ร 

  

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทั้ งในส่วนของ         
นายทหารสัญญาบตัรและนายทหารประทวน จาํนวน 224  คน คิดเป็นร้อยละ 97.8 จากขา้ราชการกรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือทั้งหมด 229 คน   

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ระบบ ABM โดยอาศยัขอ้มูล แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัระบบ 
ABM มาสร้างเป็นแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถาม 3 ดา้น คือ 
ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ  ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร และดา้น
คุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
SPSS for windows สําหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย             
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t – test  ค่าสถิติ F - test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเปียร์สัน      
( Pearson Correlation Coefficient ) โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัสรุป ไดด้งัน้ี 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

 

1.1 เพศ  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.3 เพศหญิง  
คิดเป็นร้อยละ 14.7 

1.2 อายุ  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มใหญ่ท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ36-45 ปี คิดเป็น    
ร้อยละ 42 รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 และกลุ่มท่ีมีอาย ุ46 ปีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 21  สาํหรับกลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.8 

1.3 สถานภาพสมรส  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ  67 รองลงมาเป็นสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 28.1 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.9 

1.4 ระดับช้ันยศ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นประทวน        
คิดเป็นร้อยละ 58.5 และเป็นนายทหารชั้นสญัญาบตัร คิดเป็นร้อยละ 41.5 

1.5 ระดับการศึกษา  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.2  รองลงมาเป็นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.7  และสูงกว่าปริญญาตรี 
มีนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.1 

1.6 ระดับตําแหน่งงาน  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ     
คิดเป็นร้อยละ  79 และระดบับงัคบับญัชาหรือหวัหนา้แผนกงานข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 21 

1.7 ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน วศ.ทร. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มใหญ่ท่ีสุด คือ 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาคือ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.1  
สาํหรับระยะเวลาการปฏิบติังาน ตํ่ากว่า 5 ปี และ 11-15 ปี นั้นใกลเ้คียงกนั คือ คิดเป็นร้อยละ 16.5  
และ 15.2  ตามลาํดบั 

1.8 อตัราเงินเดือน  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ส่วนใหญ่มีอตัราเงินเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 78.1  รองลงมาคือ 15,000- 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3  และสูงกว่า 25,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 
2. ระดับความรู้เกีย่วกบัระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรม 
 

 พบวา่ ขา้ราชการของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ มีความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพื้นฐาน
ของกิจกรรม อยูใ่นระดบัมาก ( X= 0.68 )โดยชั้นยศสัญญาบตัรมีระดบัความรู้มากกว่าชั้นยศประทวน
เลก็นอ้ย 
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3. ระดับความคดิเห็นต่อการนําระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรมมาใช้ในองค์กร 
 

 พบว่าในภาพรวม ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมีความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM 
มาใชใ้นองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ( X = 3.10 )โดยชั้นยศสัญญาบตัรมีระดบัความ
คิดเห็นมากกว่าชั้นยศประทวนเลก็นอ้ย และเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ขา้ราชการ      มี
ความคิดเห็นในระดบัปานกลางต่อทุกดา้น โดยมีความคิดเห็นดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการมาก
ท่ีสุด( X = 3.18 ) สาํหรับดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร และดา้นคุณภาพชีวิต
การทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร มีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั( X = 3.07 และ 3.06 
ตามลาํดบั ) 
  
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1 ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร ไม่แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ 

 

 4.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัชั้นยศ ระดบัตาํแหน่งงาน และอตัราเงินเดือน 
ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4.1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร. ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้น
องคก์ร ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

 4.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM กบัระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร พบวา่มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกใน
ระดบัตํ่า ( r =  .221) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือแยกวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระดบัความรู้กบัระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้น พบวา่ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความคิดเห็น
ในดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการและดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร ( r =  
.222 และ .25 ตามลาํดบั) สาํหรับดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 
พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
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การอภิปรายผล 
 

ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัระดบั
ความคิดเห็น และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความรู้กบัระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรม
วิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร ผูว้ิจยัขออภิปรายผลตามผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีอาย ุระหว่าง 26-35 ปี และ 36-45 ปี ร้อยละ 35 
และ 42 ตามลาํดบั ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 65 และเป็นระดบัชั้นยศ
ประทวน ร้อยละ 58 โดยส่วนใหญ่เป็นระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 79  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ประมาณ  16 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 40 และอตัราเงินเดือนส่วนใหญ่อยูท่ี่ 7,501 -15,000 บาท ร้อยละ 58  
แสดงให้เห็นว่าขา้ราชการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในวยักลางคน และปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัชั้นยศ และระดบัการศึกษา ทั้งน้ีขา้ราชการชั้นประทวน ส่วนใหญ่
จะจบการศึกษาจาก รร.ชุมพลทหารเรือ ซ่ึงเป็นสถานศึกษาในระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี เม่ือขา้ราชการ
ส่วนใหญ่เป็นทหารชั้นประทวน รายไดจึ้งอยูใ่นระดบัตํ่า จากผลการวิเคราะห์จะเห็นว่า ขา้ราชการ
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ี วศ.ทร.เป็นระยะเวลานาน คือส่วนใหญ่ 16 ปี ข้ึนไป ทั้งน้ี
เน่ืองจากลกัษณะงานของ วศ.ทร.จะเป็นงานท่ีเป็นวิชาชีพเฉพาะดา้น ตอ้งอาศยัความรู้ และความ
ชาํนาญเฉพาะดา้น ทาํใหไ้ม่สามารถโยกยา้ยหรือผลดัเปล่ียนกาํลงัพลกบัหน่วยงานอ่ืนใน ทร.ได ้

 
2.  ระดับความรู้เกีย่วกบัระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรม 

 

ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM ในภาพรวม ขา้ราชการส่วนใหญ่
ของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.67 ( X = 0.67 )โดยชั้นยศ
สัญญาบตัรมีระดบัความรู้มากกว่าชั้นยศประทวนเล็กน้อย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากก่อนการนาํระบบ 
ABM  มาทดลองใชใ้นกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กองทพัเรือไดด้าํเนินการหลายประการเพื่อให้
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นและขา้ราชการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัประชุมช้ีแจง การฝึกอบรมโดยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกกองทพัเรือ การจดัหาหนังสือ
เอกสารวิชาการเก่ียวกบัระบบ ABM เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถใชศึ้กษาเพิ่มเติม  ส่งผลใหข้า้ราชการ
ส่วนใหญ่ทั้งในระดบัสัญญาบตัรและประทวน มีความรู้ในเร่ืองระบบ ABM เป็นอยา่งดี  นอกจากน้ี 
ผลจากการวดัระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศกัยภาพท่ีดีในการรับรู้ความรู้
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ใหม่ ๆ ของขา้ราชการภายในกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ไดเ้ป็นอยา่งดี และจะช่วยสะทอ้นให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการจดัอบรมของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการฝึกอบรมในเร่ืองดงักล่าวอีกดว้ย 

 
3. ระดับความคดิเห็นต่อการนําระบบการจัดการบนพืน้ฐานของกจิกรรมมาใช้ในองค์กร 

 

ผลการศึกษาวิจยั พบว่าในภาพรวม ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมีความคิดเห็น
ต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.10      
( X = 3.10 )โดยชั้นยศสัญญาบตัรมีระดบัความคิดเห็นมากกว่าชั้นยศประทวนเลก็นอ้ย และเม่ือแยก
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ขา้ราชการมีความคิดเห็นในระดับปานกลางต่อทุกด้าน โดยมีความ
คิดเห็นดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.18  สาํหรับดา้นการปฏิบติัตาม
กระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร และดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้น
องคก์ร มีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนั คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07 และ 3.06 ตามลาํดบั  ซ่ึงสามารถแยก
พิจารณาในแต่ละดา้น ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี คือ 

 

3.1  ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รดา้นประโยชน์ 
ในการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.18  ( X = 3.18 ) 
โดยเฉพาะระดบับงัคบับญัชาหรือหัวหน้าแผนกงานข้ึนไปมีความคิดเห็นมากกว่าระดบัปฏิบติัการ   
ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ขา้ราชการในทุกระดบัชั้นทราบดีว่าเทคนิคการบริหารจดัการทุกเทคนิค     
เม่ือนาํมาใชใ้นองคก์รใดแลว้ยอ่มส่งผลดีต่อการบริหารจดัการภายในองคก์ร ทั้งดา้นการวางแผนกลยทุธ์
และการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ ซ่ึง ABM  ก็เป็นเคร่ืองมือหรือเทคนิคการจดัการชนิดหน่ึง ซ่ึงเม่ือ
นาํมาใชแ้ลว้ ก็จะสามารถคาดการณ์ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บได ้อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การตัดสินใจของผู ้บังคับบัญชาในการจัดสรรทรัพยากร อันจะนําไปสู่การปรับปรุงและเพิ ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของหน่วยในภาพรวม นอกจากน้ีขา้ราชการส่วนใหญ่
ยงัรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในการใชท้รัพยากรของ
หน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนตระหนกัว่าผลการปฏิบติัของตนเองย่อมจะส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานโดยรวมเสมอ จึงอาจส่งผลใหร้ะดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง 

  

3.2   ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร ดา้นการปฏิบติั
ตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.07  ( X = 3.07 ) 
ซ่ึงอธิบายไดว้่า กองทพัเรือเพิ่งจะริเร่ิมนาํมาทดลองใชท่ี้กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือเป็นแห่งแรก และ
อยู่ในระหว่างการทดลองใช้งาน ขา้ราชการในทุกระดบัยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง และ การปฏิบติังานตามระบบ ABM บางขั้นตอนอาจทาํให้เกิดปัญหาและเกิด
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ความยุ่งยากในการปฏิบติังาน ประกอบกบัวฒันธรรมองค์กรของระบบราชการ มกัไม่ชอบมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นทุนเดิม  ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงในการนาํระบบ 
ABM มาใชใ้นองคก์ร อาจส่งผลใหร้ะดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางและตํ่ากว่าความคิดเห็น
ดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
 

3.3   ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร ในดา้น
คุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.06  ( X = 3.06 )  ซ่ึงอธิบายไดว้า่ อาจเป็นเพราะ ABM เป็นเร่ืองใหม่ซ่ึงไดน้าํมาใชใ้นประเทศไทย
ได้ไม่นานนัก และขณะท่ีทาํการวิจัย กองทัพเรือเพิ่งจะริเร่ิมนํามาทดลองใช้ท่ีกรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรือเป็นแห่งแรก โดยอยูใ่นระหว่างการทดลองใชก้บัขา้ราชการในระดบับงัคบับญัชา และระดบั
ปฏิบติัการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัขา้ราชการในดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานยงัไม่ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดันกั 
แต่การท่ีขา้ราชการมีแนวโนม้เห็นดว้ยกบัการนาํแนวคิดเร่ืองการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร    
อาจเน่ืองมาจากกองทพัเรือได้ดาํเนินการเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองดังกล่าวกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยการ
ประชุมช้ีแจง ฝึกอบรม และให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองทาํให้ขา้ราชการมีความเขา้ใจแนวคิดการจดัการ
บนพื้นฐานกิจกรรมในระดบัหน่ึง และสามารถคาดการณ์ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากเร่ืองดงักล่าวได ้
แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคในการบริหารงานทุกเทคนิคย่อมนาํมาซ่ึงความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตการ
ทาํงานอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นจึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐานที่1 ขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการนาํระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รแตกต่างกนั ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา่ 

 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํ
ระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการส่วนใหญ่ถึงแมว้า่
จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่ก็มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยมองว่าการนํา
แนวคิดระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร เป็นส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์ต่อองคก์ร ทาํใหก้ารบริหารทรัพยากร
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยใหอ้งคก์ารปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน และ ABM ยงัเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวพนักบัขา้ราชการทุกคนโดยเท่าเทียมกนั ไม่ว่าขา้ราชการผูน้ั้นจะเป็นเพศหญิงหรือชาย 
ดงันั้น จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให ้ เพศท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใช้
ในองคก์รไม่แตกต่างกนั 

 

2)   ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอาย ุ พบว่า ขา้ราชการท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รในภาพรวมแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการท่ี
มีอายุมากกว่าส่วนใหญ่จะดาํรงตาํแหน่งในระดบัสูงหรือระดบัผูบ้งัคบับญัชา ทาํให้มีโอกาสท่ีจะได้
รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงาน สภาวการณ์ขององคก์รและสภาพแวดลอ้มต่างๆ มากกว่า รวมทั้งมี
โอกาสไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองเก่ียวกบัเทคนิคการบริหารมากกว่าขา้ราชการท่ีมีอายนุอ้ย จึงทาํใหมี้
พื้นฐานความรู้ดีกว่าและสามารถทาํความเขา้ใจในเร่ือง ABM ไดดี้กว่าขา้ราชการท่ีมีอายนุอ้ย สาเหตุ
อีกประการหน่ึงคือ ขา้ราชการท่ีมีอายมุากกว่าส่วนใหญ่แลว้จะมีความเป็นผูใ้หญ่ ( Maturity) มากกว่า 
และการท่ีผูมี้อายมุากกวา่ดาํรงอยูใ่นตาํแหน่งระดบัสูงกวา่นั้น ความรับผดิชอบประการหน่ึง ก็คือ ตอ้ง
ดูแลการปฏิบติังานในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ตอ้งมีการคิดริเร่ิมในการ
ปรับปรุงระบบงานอยูเ่สมอ เพื่อใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องคก์าร ดงันั้น จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให ้ขา้ราชการท่ีมีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อ
การนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รในภาพรวม แตกต่างกนั 

 

3)  ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรส พบว่า ขา้ราชการท่ีมีสถานภาพการสมรสท่ี
แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าขา้ราชการผูน้ั้นจะมีสถานภาพการสมรสเช่นใด ต่างก็ไดรั้บผลกระทบจากการนาํ
ระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รเช่นเดียวกนั ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจจะมีทั้งดา้นดีและไม่ดีต่อการ
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ปฏิบติังานและคุณภาพชีวิตการทาํงานประกอบกัน แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมความรู้ให้กับ
ขา้ราชการทุกคนอย่างต่อเน่ืองและเท่าเทียมกนั ก็จะสามารถปรับทศันคติและเพ่ิมการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไดดี้ยิ่งข้ึน ดงันั้น จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให้สถานภาพการ
สมรสท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั 

 

4) ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นยศ พบว่า นายทหารชั้นยศประทวนและสัญญาบตัร      
มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รแตกต่างกนัในทุกดา้น ซ่ึงจากการวิจยั
พบวา่ ชั้นยศสญัญาบตัรมีระดบัความคิดเห็นมากกวา่ชั้นยศประทวน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะชั้นยศสัญญาบตัร     
ส่วนใหญ่จะดาํรงตาํแหน่งในระดบัสูงหรือระดบัผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือและเทคนิค
ในการบริหารจดัการ เพื่อช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร อนัจะ
นาํไปสู่การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของหน่วยในภาพรวม 
ทั้งน้ี ABM จะช่วยใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพของงานและทรัพยากรท่ีใชอ้ยา่งละเอียดชดัเจน ซ่ึงยอ่มจะ
ทาํให้สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิตของงานในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
กบัผลผลิตขององคก์รโดยรวมได ้ ดงันั้นจึงเลง็เห็นถึงความจาํเป็นและมีความรู้สึกเห็นดว้ยต่อการนาํ
ระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รมากกว่า จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํใหร้ะดบัชั้นยศท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รแตกต่างกนั 

 

5) ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ขา้ราชการทุกระดบัชั้น ถึงแมว้่าส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีก็ตาม ต่างก็ตอ้งเป็น  
ผูป้ฏิบัติและอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการบนพื้นฐานของกิจกรรมทั้ งส้ิน       
และไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติังานเช่นเดียวกนั จึงทาํให้มีความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM   
มาใช้ในองค์กรในภาพรวมไม่แตกต่างกัน โดยมองว่าการจัดการบนพื้นฐานของกิจกรรม                
เป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับองค์กรในการท่ีจะเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท่ีมี       
การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหอ้งคก์รสามารถอยูร่อดต่อไปไดใ้นอนาคต 

 

6) ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัตาํแหน่งงาน พบว่า ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั         
มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รแตกต่างกนัในทุกดา้น ซ่ึงจากการวิจยั
พบว่า ระดบับงัคบับญัชาหรือหวัหนา้แผนกงานข้ึนไป  มีระดบัความคิดเห็นมากกว่าระดบัปฏิบติัการ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้แผนกงานข้ึนไป ซ่ึงมีความ
จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารจดัการ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตดัสินใจ

DPU



ในการจดัสรรทรัพยากร จึงมีความรู้สึกเห็นดว้ยต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รมากกวา่ รวมทั้งมี
โอกาสได้รับการฝึกอบรมในเ ร่ืองเกี่ยวก ับเทคนิคการบริหารมากกว่าขา้ราชการในระด ับ
ปฏิบตัิการ จึงทาํให้มีพื้นฐานความรู้ดีกว่าและสามารถทาํความเขา้ใจในเร่ือง ABM ไดดี้กว่า และ
การท่ีดาํรงอยูใ่นตาํแหน่งระดบัสูงกว่านั้น ความรับผดิชอบประการหน่ึง ก็คือ ตอ้งดูแลการปฏิบติังาน
ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ตอ้งมีการคิดริเร่ิมในการปรับปรุงระบบงานอยู่
เสมอ เพื่อใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร ดงันั้น จึงอาจ
เป็นสาเหตุท่ีทาํให ้ระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้น
องคก์รแตกต่างกนั 

  

7)  ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาการปฏิบติังานใน วศ.ทร. พบว่า ขา้ราชการท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร  
ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจาก ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มข้ึนนั้ นยงัหมายถึง
ประสบการณ์ทาํงานและวฒิุภาวะท่ีเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงขา้ราชการส่วนใหญ่ไม่วา่จะมีประสบการณ์
ทาํงานไม่ก่ีปี จนกระทัง่มีประสบการณ์ทาํงานหลายๆ ปี ต่างก็ตอ้งเผชิญกับสภาวการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ส่ิงท่ีตอ้งเผชิญอยูน่ั้นเป็นส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อนในช่วงเวลา 
ท่ีผา่นมา เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีทาํใหข้า้ราชการส่วนใหญ่ตอ้งยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และ
มองว่า การจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมเป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ ซ่ึงจาํเป็นท่ีองคก์รตอ้งนาํมาใชเ้พ่ือ
ปรับปรุงระบบงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของตน ดงันั้น จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให ้
ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร   
ไม่แตกต่างกนั 

 

 8)  ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอตัราเดือน พบว่า ขา้ราชการท่ีมีอตัราเงินเดือนท่ีแตกต่าง
กนั      มีระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รแตกต่างกนัในทุกดา้น ซ่ึงจากการ
วิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอตัราเงินเดือนสูง ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มท่ีมีอตัรา
เงินเดือนตํ่ากวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัชั้นยศและระดบัตาํแหน่งงานท่ีมีผลกบัระดบัความคิดเห็น ทั้งน้ี
เน่ืองจาก ระบบราชการนั้นอตัราเงินเดือนจะปรับเพิ่มข้ึน ตามระดบัชั้นยศและระดบัตาํแหน่งงานท่ี
สูงข้ึน ผลการวิจยัจึงออกมาสอดคลอ้งกนั 
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สมมุติฐานที ่2 ระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบการจดัการบนพ้ืนฐานของกิจกรรมมีความสมัพนัธ์กบัระดบั
ความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของ
กิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้เก่ียวกบั ABM  มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความ
คิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รในภาพรวมในระดบัตํ่า (r = 0.221) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดยพบว่าขา้ราชการท่ีมีความรู้ในระดบัมาก       
จะเห็นดว้ยกบัการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รมากกว่าขา้ราชการท่ีมีความรู้นอ้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดและทฤษฏีของ Rogers  (164) ท่ีกล่าวว่า นวตักรรมยิง่มีความซบัซอ้นมากข้ึนเท่าใด ความจาํเป็น
ท่ีจะตอ้งมีความรู้ประเภทความรู้วิธีการใช้นวตักรรมยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น การขาดความรู้ในดา้นน้ี      
จะนาํไปสู่การปฏิเสธนวตักรรมไดม้าก  และเม่ือแยกวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กบัความ
คิดเห็นในแต่ละดา้นพบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นในดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ 
และดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร ส่วนดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจาก
การนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
  

สาํหรับความสมัพนัธ์ของความรู้กบัความคิดเห็นดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ และ
ดา้นการปฏิบติัตามกระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร นั้นอาจเน่ืองมาจาก กองทพัเรือไดด้าํเนินการ
หลายประการเพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและขา้ราชการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บความรู้เก่ียวกบั 
ABM ไม่ว่าจะเป็นการจดัประชุมช้ีแจง การฝึกอบรมโดยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกกองทพัเรือ        
การจดัหาหนงัสือเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถใชศึ้กษาเพิ่มเติม นอกจากน้ี
ยงัมีการจดัทาํสรุปเน้ือหาในเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน เม่ือขา้ราชการในระดบั
ต่าง ๆ มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวแลว้ ก็จะสามารถทราบถึงผลดี ผลเสียและประโยชน์         
ท่ีจะไดรั้บจากการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร ดงันั้นจึงทาํใหข้า้ราชการท่ีมีความรู้ในเร่ือง ABM 
เป็นอยา่งดี มีความเห็นว่าการนาํระบบดงักล่าวมาใชใ้นองคก์รส่งผลดีต่อตนเองและองคก์รทั้งในดา้น
การบริหารจดัการ และการปฏิบติังานจริงในองคก์ร ส่วนขา้ราชการท่ีมีความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM ใน
ระดบัตํ่า มีแนวโนม้ไม่เห็นดว้ยกบัการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร ทั้งน้ีขา้ราชการท่ีมีระดบั
ความรู้ในระดบัตํ่าอาจมีสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น งานประจาํมีมาก ทาํให้ไม่สามารถเขา้รับการ
ฝึกอบรม ไม่มีเวลาเขา้รับฟังการประชุมช้ีแจงในเร่ืองดงักล่าว หรือไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้
จากหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือขาดขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวขา้ราชการกลุ่มน้ีก็จะมีความไม่
แน่ใจว่ามีความจาํเป็นตอ้งนาํแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นองคก์รหรือไม่ และจะมีผลกระทบในทางไม่ดี
กบัตนเองบา้งหรือไม่ อย่างน้อยการเปล่ียนแปลงก็จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากให้กับตนเองอย่าง
แน่นอน ซ่ึงปกติงานประจาํก็มีปริมาณมากอยู่แลว้ จึงทาํให้มีแนวโน้มไม่เห็นดว้ยต่อการนาํระบบ 
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ABM มาใชใ้นองคก์ร ดงันั้นจึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ความรู้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความ
คิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นดา้นประโยชน์ในการบริหารจดัการ และดา้นการปฏิบติัตาม
กระบวนการปฏิบติัจริงขององคก์ร 

 

สําหรับดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์รไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขณะท่ีทาํการวิจยั ยงัอยูใ่นระหว่างการทดลองใช้
งานในหน่วยงานของกองทพัเรือ กบัขา้ราชการในระดบับงัคบับญัชา และระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงถึงแมว้่า
จะมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมกบัขา้ราชการในทุกระดบัชั้นก็ตาม     
แต่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัขา้ราชการในดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานยงัไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชดันัก 
ดงันั้นจึงอาจเป็นสาเหตุท่ีทาํใหร้ะดบัความรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM 
มาใชใ้นดา้นคุณภาพชีวิตการทาํงานหลงัจากการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือต่อการ
นาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร” ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอขอ้คิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ในการนาํแนวคิดการ
จดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชป้ฏิบติัในกองทพัเรือ 

 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ี โดยภาพรวมแลว้ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรือท่ีมีต่อการนาํระบบการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์ร อยูใ่นระดบัปานกลาง
ค่อนขา้งสูง  ( X = 3.10 ) หากกองทพัเรือมีความประสงคท่ี์จะนาํแนวคิดการจดัการบนพ้ืนฐานของ
กิจกรรมมาใชป้ฏิบติัในหน่วยงานอ่ืน ๆ ของกองทพัเรือ ควรจะสร้างทศันคติให้เอ้ืออาํนวยต่อการนาํ
แนวคิดการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชป้ฏิบติัในองคก์ร ดงัน้ี 

 

1 จากผลการวิจยัพบว่า ความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบั
ความคิดเห็นต่อการนาํมาใชใ้นองคก์ร ดงันั้นก่อนท่ีกองทพัเรือจะนาํแนวคิดการจดัการบนพื้นฐาน
ของกิจกรรมมาใชป้ฏิบติัในหน่วยงานอ่ืน ๆของกองทพัเรือ  ควรท่ีจะมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และ
สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัแนวคิดระบบ ABM ท่ีจะนาํมาใชแ้ก่ขา้ราชการในทุกระดบัชั้น
เสียก่อน ทั้งน้ีจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้ดี ขอ้เสีย และประโยชน์ต่างๆ ท่ีพึงจะไดรั้บจากการบริหารใน
รูปแบบใหม่น้ี ทั้งน้ีหากขา้ราชการมีความรู้เก่ียวกบัระบบ ABM มากข้ึน ก็จะมีผลทาํใหเ้กิดความรู้สึก
เห็นดว้ยกบัการนาํแนวคิดระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร และยอมรับหลกัการของระบบ ทั้งแนวคิด 
วิธีการดาํเนินการ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงภายในหน่วยท่ีอาจจะมีข้ึนในอนาคต 
 

2 จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัชั้นยศ และระดบัตาํแหน่งงาน เป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลกบั
ระดบัความคิดเห็นต่อการนาํระบบ ABM มาใชใ้นองคก์ร  โดยเฉพาะขา้ราชการชั้นประทวน ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัผูป้ฏิบติั และเป็นกาํลงัพลส่วนใหญ่ขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงจะตอ้งเอาใจใส่ และ
สร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานในภาพรวมของหน่วย 
 

3 ในการนาํแนวคิดของ ABM มาใชใ้นองคก์ร ควรจะมีการดาํเนินการเสริมสร้างให้
ขา้ราชการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีข้ึน เพราะเม่ือขา้ราชการมีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีแลว้ ก็จะ
ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกเห็นดว้ยและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามระบบยิง่ข้ึน  

4 ระดับการศึกษาของข้าราชการส่วนใหญ่เป็นระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี เน่ืองจาก       
ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการชั้นประทวน และทาํงานอยู่ในระดับปฏิบติัการ หากมีการสนับสนุนให้
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ขา้ราชการไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน หรือมีการฝึกอบรมเพิ่มข้ึน กย็อ่มจะใชค้วามรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชน์แก่กองทพัเรือไดม้ากข้ึน อีกทั้งสามารถนาํแนวคิดการจดัการบนพ้ืนฐาน
ของกิจกรรมไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและลดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
 

5 ก่อนท่ีจะนาํแนวคิดการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชป้ฏิบติัในหน่วยงานอ่ืน ๆ
ของกองทพัเรือ  ควรจะจดัทาํแบบสอบถามสาํรวจความคิดเห็นและความตอ้งการของขา้ราชการว่า
ตอ้งการใหมี้การนาํแนวคิดการจดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใชใ้นองคก์รหรือไม่ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 

1. เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ี ทาํการศึกษากับขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ        
ซ่ึงเป็นหน่วยยทุธบริการ จึงไม่เหมาะสมในการนาํไปใชก้บัขา้ราชการในหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ขา้ราชการในส่วนกาํลงัรบ ส่วนบญัชาการ ส่วนการศึกษา ส่วนกิจการพิเศษ และหน่วยเฉพาะกิจ
ต่าง ๆ  ควรมีการทาํการศึกษาวิจยักบัขา้ราชการในหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือสายงานอ่ืนใหก้วา้งขวางมาก
ยิง่ข้ึน 
 

2. ควรทาํการศึกษาวิจยั ในลกัษณะท่ีเป็นการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชา
ระดบัสูงท่ีมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายกบัขา้ราชการในระดบัปฏิบติังาน เพื่อให้การศึกษาวิจยัมี
ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 

3. ควรทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองเดียวกนัน้ีกบัองคก์รอ่ืน ๆ ภายนอก ทร.ท่ีมีการนาํแนวคิดการ
จดัการบนพื้นฐานของกิจกรรมมาใช ้ เพื่อท่ีจะสามารถนาํผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาปรับปรุงระบบการ
ทาํงานไดก้วา้งขวางมากยิง่ข้ึน 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกลุ  นาวาตรี ปรีชา ตนัติรักส์ 
ประวตัิการศึกษา  มธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4  รร.อมัพวนัวิทยาลยั จ.สมุทรสงคราม 
   โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 33 
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายเรือ รุ่นท่ี 90 
   หลกัสูตรนายทหารประจาํเรือ กองการฝึกกองเรือยทุธการ 
 หลกัสูตรนายทหารพรรคนาวิน รุ่นท่ี 46 สถาบนัวิชาการทหารเรือ

ชั้นสูง ยศ.ทร. 
ประวตัิการทาํงาน 2540  ประจาํกองเรือยทุธการ (ช่วยราชการ โรงเรียนเตรียมทหาร ) 

2541 ตน้หน ร.ล.ปราบปรปักษ ์กองเรือตรวจอ่าว กร. 
2542 นายทหารการอาวธุ ร.ล.ราชฤทธ์ิ  กองเรือตรวจอ่าว กร. 
2543 ตน้เรือ เรือ ต.19  กองเรือตรวจอ่าว กร. 
 ผูค้วบคุม เรือ ต.224  กองเรือตรวจอ่าว กร. 
2544 ผูค้วบคุม เรือ ต.225  กองเรือตรวจอ่าว กร. 
 ประจาํหมวดเรือท่ี 3 กองเรือตรวจอ่าว กร. 
2545 ตน้เรือ ร.ล.ทา้ยเหมือง  กองเรือตรวจอ่าว กร. 

 2546 ประจาํแผนกยทุธการทางเรือ กองยทุธการ กองเรือยทุธการ 
2547 ประจาํแผนกฝึก กองยทุธการ กองเรือยทุธการ 
 ผูบ้งัคบัการเรือ ร.ล.วิทยาคม กองเรือตรวจอ่าว กร. 

ตําแหน่งงานปัจจุบัน ผูบ้งัคบัการเรือ ร.ล.วิทยาคม กองเรือตรวจอ่าว กร. 
สถานทีท่าํงานปัจจุบัน ร.ล.วิทยาคม กองเรือตรวจอ่าว กร. ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี 20180 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 2234/2653  ม.1 ต.สตัหีบ  อ.สตัหีบ  จ.ชลบุรี  20180 
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