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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการพยากรณ์ของการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการ

ปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.): กรณศีกึษา ส�านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัอบุลราชธานี   

กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัดส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 

226 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่  การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหคูุณ

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้แก่ ประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้ค�าพูดชักจูง 

และการกระตุ้นทางอารมณ์ ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ:  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี 

Abstract
 The study aimed to explore predictive factors of self-efficacy influencing competency of the  

employees of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). The study employed a mixed 

method of both quantitative and qualitative approaches.  Quantitative data were collected from the 226 

subjects, bank officers working at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Ubon Ratchathani 

BAAC Provincial Office. The statistics used in data analysis were Pearson’s correlation and multiple  

regressions. The findings revealed that mastery experiences, using of modeling, verbal persuasion, and  

emotional arousal correlated to the bank officers’ competency influencing the officers’ competency.  
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บทน�า

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) มภีารกจิหลกัในการเป็นสถาบนัการเงนิเพือ่พฒันา

ชนบท ซึง่เป็นกลไกส�าคญัของรฐับาล ภายใต้การก�ากบัดแูล

ของกระทรวงการคลัง โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

และสนับสนุนการพัฒนาแก่กลุ่มเป้าหมายในชนบทไทย  

ทัง้ทีเ่ป็นเกษตรกร ผูป้ระกอบการ กลุม่บคุคล องค์กรชมุชน 

และสหกรณ์ทุกประเภท ที่เป็นองค์ประกอบในระบบ

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้รับ

มอบหมายภารกจิส�าคัญจากรฐับาล เพือ่บรรเทาความเดอืด

ร้อนของเกษตรกรอันเน่ืองมาจากภาระหน้ีสินและราคา

ผลิตผลตกต�่า ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

ซ่ึงเป็นที่ยอมรับจากส่วนงานภาครัฐและเอกชนว่า เป็น

ปัจจยัหลกัในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ก�าหนด
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แนวทางปฏบิตัสิทิธขิองผูถ้อืหุน้ความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อื

หุ้น ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บทบาทของผู้ม ี

ส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารแบบมีส่วนร่วม การเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social  

Responsibility) เป็นต้น โดย ธ.ก.ส. ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) คือ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทท่ีม่ันคง มีการ

จัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

รายย่อย” (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2556)

 การที่องค์กรจะกระท�าภารกิจหลักให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพน้ัน หน่วยงานจ�าเป็น 

จะต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน 

ดงันัน้ การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ จงึจดัเป็นปัจจยัทีส่�าคัญ

อย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหา 

และใช้ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ 

และการจัดการ ซ่ึงถ้าองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี  

มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่นๆ จะดีตามมา ดังน้ัน  

การบรหิารทรพัยากรมนษุย์  จงึมคีวามส�าคญัต่อการพฒันา

องค์กร  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด�าเนินงานที่

เกีย่วกบับคุคลทีถ่อืว่า เป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีส่ดุขององค์กร

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร พร้อมท้ังด�าเนินการธ�ารงรักษาและพัฒนาให้

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ

ก�าหนดงานหรอืออกแบบงาน การวเิคราะห์งาน การสรรหา 

การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและ

พัฒนา ค่าตอบแทน สขุภาพและความปลอดภยั การพ้นจาก

งานของพนกังาน ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารทกุระดบั

ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ

องค์กร (วิลาวรรณ รพีพิศาล 2554)

        ส�านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจงัหวดัอบุลราชธาน ีมวีสิยัทศัน์ “เป็นส�านกังาน 

ธ.ก.ส. จังหวัดที่มีผลการด�าเนินงานเป็นอันดับ 1 ของฝ่าย

กจิการสาขาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง และเป็นผูน้�า

ในการขับเคลื่อนภารกิจของธนาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชวีติของเกษตรกร” โดยมพีนัธกิจเพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ดงันี้ 

คือ 1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคชนบท ด้วยบริการ

ทางการเงินที่ครบวงจร และเชื่อมกับโยงธุรกิจของธนาคาร

อย่างเป็นระบบ 2) เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้

เพียงพอและเหมาะสมต่อลูกค้าและธนาคาร 3) เพิ่ม

ประสทิธภิาพการให้บรกิารลกูค้า โดยส่งเสรมิและพฒันาให้

พนักงานเรียนรู้ และคิดค้นนวัตกรรม 4) เพิ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศในการให้บริการ และสร้างการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน  เพื่อประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 5) เสริมสร้าง

ความม่ันคงให้ยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการ

บริหาร และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

การที่จะสามารถขับเคล่ือนภารกิจทั้งหมดให้สามารถตอบ

สนองวิสัยทัศน์ จึงจ�าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ

หลักในการปฏิบตังิานในระดบัทีเ่หมาะสมกบับทบาทหน้าที่

ของแต่ละบุคคล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี (2557) จากสถานการณ์ดัง

กล่าว ผู้วิจัยพิจารณาว่า ในการบริหารจัดการของส่วนงาน

ให้มปีระสทิธภิาพนัน้  มคีวามจ�าเป็นจะต้องพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรให้รองรับการท�างาน โดยเฉพาะการพัฒนา

สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่ง

จากข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า ยังมีปัญหาในการพัฒนา

สมรรถนะของพนักงานในสังกัดส�านักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่

ให้สามารถรองรับบทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบแต่ละ

ระดบัต�าแหน่งตามทีธ่นาคารก�าหนด  ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวาม

สนใจทีจ่ะศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถนะในการปฏบิตัิ

งานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร: กรณศีกึษา ส�านกังาน ธ.ก.ส.จงัหวดัอบุลราชธานี  

ซึง่จะท�าให้ทราบถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถนะในการปฏบิตัิ

งานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร:กรณศีกึษา ส�านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัอบุลราชธานี 

และเห็นถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาสมรรถนะของ

พนักงานในสังกัดให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษาการพยากรณ์ของการรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเองที่ส ่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: 

กรณีศึกษา ส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี  

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร 

 ประชากร ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้คอื พนกังาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัด

ส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี  จ�านวน  519 คน 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่  พนกังาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสังกัด

ส�านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัอบุลราชธาน ีมจี�านวนเท่ากบั 226 

คนซึ่งได้จากการค�านวณสูตรหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มี

จ�านวนประชากรแน่นอนของ Taro Yamane โดยมีระดับ

ความ เชื่ อมั่ น  95% ความผิ ดพลาดที่ ยอมรับ ได  ้

ไม่เกิน 5% (กัลยา  วานิชย์บัญชา 2552)             

 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของพนักงานธนาคาร

เพื่ อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร (ธ .ก .ส . )                                                       

การประเมินสมรรถนะหลัก เป็นการสะท้อนการใช้ขีด 

ความสามารถ (สมรรถนะ) ของแต่ละบุคคลในสถานการณ์ 

จะเทียบกับเกณฑ์ขีดความสามารถหลักของพนักงานตาม

ระดับประจ�าต�าแหน่งงานที่ธนาคารก�าหนด ประกอบด้วย  

(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2556)

 1. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 

คือ การท�าความเข้าใจแนวคิด ประเด็น ปัญหา ฯลฯ ด้วย

วิธีคิดใน ‘แนวดิ่ง’ อาทิ การแจกแจงรายละเอียดเป็นองค์

ประกอบย่อยต่างๆ จัดหมวดหมู่ ระบุความสัมพันธ์ ล�าดับ

ก่อนหลงั เหตแุละผล ข้อดข้ีอเสยีขององค์ประกอบย่อยเหล่า

นั้น ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างเป็นระบบ 

 2. การคิดเชิงสั ง เคราะห ์  (Conceptual  

Thinking) คือ การสร้างกรอบวิธีคิด มุมมอง ตั้งประเด็น  

ข ้อสังเกตใหม่ๆ ด ้วยวิธีคิดใน ‘แนวระนาบ’ อาทิ  

การเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนสรุปรูปแบบ  

มองภาพองค์รวม คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยอาศัยข้อมูล 

ความรู้ ประสบการณ์ ทัศนะ ฯลฯ อันหลากหลาย

 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motiva-

tion) คือ การแสดงความพร้อมรับผิดชอบในงาน อีกทั้ง 

มุง่มัน่ปฏบิตังิานให้ดตีามมาตรฐาน และ/หรอืเกินมาตรฐาน

ที่เป็นอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจได้แก่ ระดับผลงานที่ผ่านมา

ของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลงานท่ีองค์กร/หน่วยงาน 

ก�าหนดขึ้น การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง ยังหมายถึง  

การตั้งเป้าหมายและบรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายอันท้าทาย

มากหรือยากยิ่งชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดกระท�าส�าเร็จมาก่อน

 4. การสื่อสาร (Communication) คือ การ

สื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนการสร้างความประทับใจ 

จูงใจเพื่อให้ได้รับการยอมรับสนับสนุนในความคิดเห็นของ

ตน เพื่อประโยชน์และความส�าเร็จในงาน

 5. ความเข้าใจองค์กรและสถานการณ์ (Organiza-

tion Savvy) คอื การประยกุต์ใช้ความสมัพนัธ์เชือ่มโยงของ

กระแสอ�านาจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใน

องคก์ร/หน่วยงานของตน และในองคก์รอื่นทีเ่กีย่วข้องเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล

 6. ความใฝ่รู้ (Passion to Learn) คือ การสั่งสม 

พัฒนาความรู้ความสามารถที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของ

ตนด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้สามารถปรบัประยกุต์

ใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นในงาน ตลอดจน

เอื้อเฟื ้อ เผยแพร่ความรู ้ความเชี่ยวชาญของตนเพ่ือ

ประโยชน์แก่ผู้อื่น หน่วยงาน หรือองค์กรโดยรวม                      

 7. จิตมุ่งบริการ (Service Mind) คือ การให้

บริการ เพื่อสนองความต้องการและสร้างความ    พึงพอใจ

แก่ลูกค้า โดยลูกค้าน้ี หมายรวมถึง ทั้งผู้รับบริการภายใน

หน่วยงาน/องค์กร และบคุคลภายนอก ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป

 8. ภาวะผู้น�า (Leadership) คือ ความสามารถ

ในการชี้น�าการกระท�า ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ ของบุคคล

หรือหมู ่คณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโดยวัตถุประสงค์/เป้าหมายนี้ อาจ

เป็นในเชิงรูปธรรม อาทิ ผลงาน ผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ความส�าเร็จขององค์กร ฯลฯ หรือเป้า

หมายในเชิงนามธรรม อาทิ แนวทางปฏิบัติ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธผิลทีเ่พิม่ขึน้ ทศันคต ิค่านยิม หรอืพฤตกิรรมอนัพงึ

ประสงค์ในองค์กร เป็นต้น

 9. วสิยัทศัน์ (Vision) คอื การก�าหนดทศิทาง เป้า

หมาย ฯลฯ ในระดับต�าแหน่งงาน หน่วยงาน หรือองค์กรได้

อย่างมกีลยทุธ์ โดดเด่นมพีลงัด้วยความสอดคล้องเหมาะสม

กับบริบทและสามารถน�าไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริงเพื่อ

ผลกัดนังาน หน่วยงาน หรอืองค์กรไปสู่ทศิทางเป้าหมายนัน้

จนเกดิผลในการเปลีย่นแปลงพฒันางาน/หน่วยงาน/องค์กร

อย่างเป็นรูปธรรม

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้ศึกษาเบื้อง

ต้นพบว่า สมรรถนะหลักที่ส�าคัญจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ของพนกังานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

มีอยู ่  5  ด้านประกอบด้วย 1) การคิดเชิงวิเคราะห์  

(Analytical Thinking)  2) การคิดเชิงสังเคราะห์  

(Conceptual Thinking)  3) การมุ ่ งผลสัมฤทธิ์  

(Achievement Mot ivat ion)  4)  การ ส่ือสาร  

(Communication) และ 5) ความเข้าใจองค์กรและ

สถานการณ์ (Organization Savvy)           
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 แนวคดิเกีย่วกบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

(Self-Efficacy) Bandura (1978) พบว่า การรับรู ้ 

ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลท่ีจะเกิดขึ้น

ในการพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเองน้ัน  

Bandura เสนอว่ามีอยู่ด้วยกัน 4 วิธี คือ (1) ประสบการณ์

ที่ประสบความส�าเร็จ (Mastery Experiences) ซึ่ง  

Bandura เชื่อว่าเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ในการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เนือ่งจากว่า

เป ็นประสบการณ ์โดยตรง ความส�าเร็จท�าให ้ เพิ่ม 

ความสามารถของตนเอง บุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะ

ท�าได้ ดังนั้น ในการที่จะพัฒนาการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองนั้น จ�าเป็นท่ีจะต้องฝึกให้เขามีทักษะเพียงพอที่จะ

ประสบความส�าเร็จได้พร้อมๆ กับการท�าให้เขารับรู ้ว่า  

เขามคีวามสามารถจะกระท�าเช่นนัน้ จะท�าให้เขาใช้ทกัษะที่

ได้รับการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรู้

ว ่าตนเองมีความสามารถน้ัน จะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ  

แต่จะพยามท�างานต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ 

ต้องการ (2)  การใช้ตัวแบบ (Modeling) การที่ได้สังเกต 

ตวัแบบแสดงพฤตกิรรมทีม่คีวามซบัซ้อน และได้รบัผลกรรม

ที่พึงพอใจ ก็จะท�าให้ผู ้ท่ีสังเกตฝึกความรู้สึกว่าเขาก็จะ

สามารถที่จะประสบความส�าเร็จได้ถ้าเขาพยายามจริงและ

ไม่ย่อท้อ ลกัษณะของการใช้ตวัแบบทีส่่งผลต่อความรูส้กึว่า

เขามีความสามารถท่ีจะท�าได้น้ัน ได้แก่ การแก้ปัญหาของ

บุคคลที่มีความกลัวต่อสิ่งต่างๆ โดยท่ีให้ดูตัวแบบที่มี

ลกัษณะคล้ายกบัตนเองกส็ามารถท�าให้ลดความกลวัต่าง ๆ  

เหล่านั้นได้ (3) การใช้ค�าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) 

เป็นการบอกว่าบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะประสบความ

ส�าเร็จได้ วิธีการดังกล่าวนั้นค่อนข้างใช้ง่ายและใช้กันทั่วไป

ซึง่ Bandura ได้กล่าวว่า การใช้ค�าพดูชกัจงูนัน้ไม่ค่อยจะได้

ผลนัก ในการที่จะท�าให้คนเราสามารถที่พัฒนาการรับรู้

ความสามารถของตนเอง   ซึ่งถ้าจะให้ได้ผล ควรจะใช้ร่วม

กับการท�าให้บุคคลมีประสบการณ์ของความส�าเร็จ ซึ่งอาจ

จะต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กบับคุคลอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปและให้เกิดความส�าเร็จตามล�าดับขั้นตอน พร้อมทั้ง

การใช้ค�าพูดชักจูงร ่วมกัน ก็ย ่อมที่จะได้ผลดีในการ

พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตน และ (4) การกระตุ้น 

ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุน้ทางอารมณ์

มผีลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในสภาพทีถ่กูขมขู่ 

ในการตัดสินถึงความวิตกกังวล และความเครียดของ 

คนเรานั้นบางส่วนจะขึ้นอยู ่ กับการกระตุ ้นทางสรีระ  

การกระตุ้นที่รุนแรงท�าให้การกระท�าไม่ค่อยได้ผลดี บุคคล

จะคาดหวังความส�าเร็จเม่ือเขาไม่ได้อยู ่ในสภาพการณ ์

ที่กระตุ้นด้วยสิ่งที่ไม่พึงพอใจ ความกลัวก็จะกระตุ้นให้เกิด

ความกลัวมากขึ้น บุคคลก็จะเกิดประสบการณ์ของความ 

ล้มเหลว อนัจะท�าให้การรบัรูเ้กีย่วกบัความสามารถของตน

ต�่าลง 

           จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้เป็นปัจจัยที่กระตุ้น

ให้พนักงานเกิดการรับรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 

โดยมีวิธีการกระตุ้นอันประกอบไปด้วย ประสบการณ์ท่ี

ประสบความส�าเร็จ การใช้ตัวแบบ การใช้ค�าพูดชักจูง และ

การกระตุ้นทางอารมณ์

           เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม

ทีส่ร้างขึน้จากทฤษฏ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ได้น�า

แบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณา

ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ จากนั้นจึงน�า

แบบสอบถามไปท�าการทดสอบกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อท�าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability 

Analysis) โดยการวเิคราะห์ค่าความเชือ่มัน่รายด้านและได้

ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า ของครอนบาค (Conbach’s Alpha 

Coefficient) ของแบบสอบถามรายด้าน การเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อมูลจากพนักงาน ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสงักดัส�านกังาน ธ.ก.ส. 

จังหวัดอุบลราชธานี  

การวิเคราะห์ข้อมูล

  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Analysis) ใช้สถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ

สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression Analysis)  ส�าหรับทดสอบสมมติฐาน 

    การทดสอบปัจจัยการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองกับสมรรถนะในการปฏิบัติ

งานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างปัจจัยการรับรู้ความสามารถของตนเองกับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

ตัวแปร  S.D. Y X1 X2 X3 X4 

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Y) 4.15 0.47 1     

ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ (X1)  4.12 0.52 0.76** 1    

การใช้ตัวแบบ (X2) 4.18 0.63 0.66** 0.60** 1   

การใช้ค าพูดชักจูง (X3) 4.12 0.62 0.63** 0.54** 0.61** 1  

การกระตุ้นทางอารมณ์ (X4) 4.21 0.51 0.68** 0.51 0.54** 0.61** 1 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 1 พบว่า   ตัวแปรอิสระทุกตัวและตัวแปร
ตามมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยหากจ าแนกเป็นด้านต่างๆตามค่าสัมประสิทธิ์มี
ผลดังนี้  เ ช่น ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จมี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีค่ามากที่สุด
รองลงมาคือ การกระตุ้นทางอารมณ์ การใช้ตัวแบบ และ
การใช้ค าพูดชักจูง ตามล าดับ      

        ผลการวิเคราะห์ การรับรู้ความสามารถของตนเองมี
ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รายละเอียดแสดง
ดังตารางที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวและ

ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยหากจ�าแนกเป็นด้านต่างๆ ตามค่า

สัมประสิทธิ์มีผลดังนี้ เช่น ประสบการณ์ที่ประสบความ

ส�าเร็จมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีค่า

มากทีส่ดุรองลงมาคอื การกระตุน้ทางอารมณ์ การใช้ตวัแบบ 

และการใช้ค�าพูดชักจูง ตามล�าดับ     

 ผลการวเิคราะห์ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รายละเอียดแสดง

ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พยากรณ์การรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พยากรณ์การรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ตัวแปร b SE b Beta t p-value VIF 

ค่าคงท่ี 0.670 0.148  4.516 4.966  

ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ   0.382 0.040 0.448 9.505 0.012* 1.773 

การใช้ตัวแบบ  0.122 0.036 0.172 3.431 0.009* 2.009 

การใช้ค าพูดชักจูง  0.073 0.036 0.101 2.002 0.007* 2.023 

การกระตุ้นทางอารมณ์  0.262 0.041 0.298 6.306 0.006* 1.790 

R=0.851, R Square=0.724, Adjudted R Square=0.719, SEE=0.238, F=144.649, Sig=0.000 

 
 *อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  

                 จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 
ตัวแปร ได้แก่ ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ การใช้
ตัวแบบ การใช้ค าพูดชักจูง และการกระตุ้นทางอารมณ์ มี
ผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 144.649) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.851 ค่า R Square  = 
0.724 และมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยที่ปรับแก้ให้เหมาะสม 
(Adj-R2) เท่ากับ 0.719  แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 4 

ตัว ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่
ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ร้อยละ 72 โดย
ตัวแปรที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงล าดับจากมาก
ไปน้ อย  คื อ  ประสบการณ์ที่ ประสบความส า เ ร็ จ           
(β=0 .448) การกระตุ้นทางอารมณ์  (β=0.298) การใช้
ตัวแบบ(β= 0.172) และการใช้ค าพูดชักจูง (β= 0.101)   

                 

สมการ      y =  0.670 + 0.448(X1) +0.298(X4) + 0.172(X2) + 0.101(X3) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 *อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง  

4 ตัวแปร ได้แก่ ประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ  

การใช ้ตัวแบบ การใช ้ค�าพูดชักจูง และการกระตุ ้น 

ทางอารมณ์ มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F=144.649)  

โดยมีค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์พหุคูณ (R) เท ่ากับ  

0.851 ค่า R Square  =0.724 และมค่ีาสมัประสทิธิถ์ดถอย

ที่ปรับแก้ให้เหมาะสม (Adj-R2) เท่ากับ 0.719  แสดงว่า

ตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 4 ตัว ร ่วมกันสามารถอธิบาย 

ความแปรปรวนของป ัจจัยท่ีส ่งผลต ่อสมรรถนะใน 

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรได้ร้อยละ 72 โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงล�าดับจากมากไปน้อย คือ 

ประสบการณ ์ที่ ประสบความส� า เร็ จ  (ß=0 .448 )  

การกระตุ ้นทางอารมณ์  (ß=0.298) การใช้ตัวแบบ  

(ß=0.172) และการใช้ค�าพูดชักจูง (ß=0.101)  

                

สมการ 
y =  0.670 + 0.448(X

1
) + 0.298(X

4
) + 0.172(X

2
) + 0.101(X

3
)

สรุปผลการวิจัย

 การรับรู ้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.): กรณีศึกษา 

ส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุบลราชธานี สรุปว่า ระดับของ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง ได้แก่ ประสบการณ ์

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ การใช้ตวัแบบ การใช้ค�าพดูชกัจงู และ

การกระตุ้นทางอารมณ์ ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติ

งานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย 

ด้านการกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal) มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การใช้ตัวแบบ (Modeling) 

Quote ส ่วนประสบการณ ์ ท่ีประสบความส�า เร็จ  

(Mastery Experiences) และการใช้ค�าพูดชักจูง (Verbal 

Persuasion) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อสมรรถนะในการ

ปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สามารถที่จะยืนยันในความสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Bandura (1977) ซ่ึงเป็นผู้สร้างทฤษฎีนี้ 

ขึ้ นมา โดยได ้อธิบายถึ งแหล ่ งข ้อมูล เพื่ อประเมิน 

ความสามารถของตนเอง ดังน้ี (1) ความส�าเร็จในการท�า

หน ้าที่  (Performance Accomplishment) คือ 

ประสบการณ์ด้านบวกและด้านลบที่สามารถมีอิทธิพล 

ต่อการท�าหน้าที่ หากคนๆ นั้นเคยท�าหน้าที่ออกมาได้ด ี

ในอดีต จะมีแนวโน้มว่า จะรู้ว่าตนเองมีความสามารถพอที่

จะท�าหน้าที่ในรูปแบบคล้ายๆ กัน (2) ประสบการณ์จาก 

ผู้อื่น (Vicarious Experiences) คือ การมองประสบการณ์

ที่ผู้อื่นมี โดยเมื่อมองคนอื่นท�างานแล้วก็จะเปรียบเทียบ

ความสามารถของตนกับผู้อื่น หากคนๆ นั้นได้เห็นคนแบบ

เดียวกันกับตนประสบความส�าเร็จ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มการรับรู้

ความสามารถของตนเองได้ยิ่งขึ้น (3) การจูงใจทางค�าพูด 

(Verbal Persuasion) คือการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

ยงัได้รบัอทิธพิลจากการให้ก�าลังใจและการบัน่ทอนก�าลังใจ

ต่อการท�างานหรอืความสามารถในการท�างานของคนๆ นัน้ 

และ (4) การกระตุน้ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) คอื 

สภาพร่างกายและอารมณ์ในทางลบ จะลดการรับรู  ้

ความสามารถของตนเองลดลง  และสอดคล้องกบัการศกึษา

ของเจตจันทร์ ล้วนเนตรเงิน (2551) ที่ศึกษาถึงผลการ 

ฝึกอบรมพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเองและ 

เสริมสร้างทัศนคติต ่อการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงต่อ 

โรคเอดส์ที่ มีผลการรับรู ้ความสามารถของตนเองใน 

นกัเรยีนหญงิระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่า หลังฝึกอบรม

นักเรียนมีความตั้งใจหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงได้ดีกว่า 

กลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม   

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า 

บคุคลจะสามารถพฒันาขดีความสามารถของตนเองได้ดขีึน้ 

โดยอาศัยประสบการณ์ในการท�างานในอดีตที่เคยประสบ

ความส�าเร็จ หรือจากการได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

จากองค์กรในการเข้าสู ่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น หรือได้รับการ 

ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ส่งผลต่อการมีสมรรถนะใน 

การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย



Journal of Graduate School, Pitchayatat 10(1): January-June 2015 7

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา “การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองที่ส่งผลต่อมีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ผู ้วิจัยขอเสนอแนวทางใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

(Human Resources Management) ซึ่งถือได้ว่าม ี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจของทุกองค์กร   

เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น (High 

Competitive Advantage) และสามารถสร้างความส�าเร็จ

ในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร ซึง่ผูบ้รหิารส่วนงานสามารถ

น�าแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานในสังกัดไปใช้

เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

หน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) ดังนี้

 การน�าไปใช้เชิงนโยบาย จากการศึกษา พบว่า  

การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์และส่งผล

ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนั้น ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับ

ต�าแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเฉพาะในต�าแหน่งที่

ต ้องการคนที่มีสมรรถนะสูงในการไปด�ารงต�าแหน่ง  

การคดัเลอืก หรอืแต่งตัง้บคุคลทีจ่ะไปด�ารงต�าแหน่งทีส่งูขึน้

ควรคดัเลอืกบคุคลทีเ่คยประสบความส�าเรจ็ทีผ่่านมาในอดตี 

ซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งนั้นๆ มีโอกาส

ประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ และประสทิธภิาพ รวม

ถงึบคุคลทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่แีก่บคุคลอืน่ ทัง้ในเรือ่งงานและ

เรื่องส่วนตัว จึงจะเป็นที่ยอมรับในองค์กรหรือหน่วยงาน

นั้นๆ การมีตัวแบบท่ีดีย่อมท�าให้เกิดการเอาอย่าง ซึ่งจะ

น�าพาองค์กรขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานกเ็ช่นเดยีวกนั การประเมนิ

ผลพนักงานเป็นช่วง หรือเป็นไตรมาส แล้วให้ข้อมูล 

ย้อนกลบั จะท�าให้พนกังานเกดิแรงกระตุน้ในการปฏบิตังิาน

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการต�าหนิในผลงานที่ไม่เป็น 

ไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การใช้ค�าพูดชักจูงให้เกิดแรงกระตุ้น

ในการท�างานเป็นอีกหนึ่งแนวทางในเกิดการกระตุ้นใน 

การปฏิบัติงาน 

 การน�าไปใช้เชิงปฏิบัติ ท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ

สามารถที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้ดียิ่งข้ึนเหมาะ

สมกบัระดบัต�าแหน่ง บทบาทหน้าทีข่องตนเอง โดยสามารถ

น�าเอาแนวทางการรบัรูค้วามสามารถของตนเองตามทฤษฎี

ของ Bandura มาถือปฏิบัติในการท�างานเพื่อก่อเกิด

ประสิทธิภาพสู งสุดต ่อองค ์กรและส ่วนงาน ดั งนี้  

1) การใช้ประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ (Mastery  

Experiences) ประสบการณ์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ทีผ่่านมา

ของพนักงานขององค์กร หรือส่วนงานที่พนักงานสังกัดอยู่ 

หรือมีส่วนร่วมในความส�าเร็จ จะเป็นความภาคภูมิใจ และ

เป็นแรงผลักดันให้พนักงานมีความต้องการที่จะพัฒนา 

ขีดความสามารถของตนเองเพื่อให้สามารถท�างานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) การกระตุ้นทางอารมณ์ 

(Emotional Arousal) การกระตุ้นทางอารมณ์จะท�าให้

พนกังานพยายามปฏบิตังิานให้ดขีึน้ เช่น จะพยายามพฒันา

ตนเองให้สามารถปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเมื่อถูกผู้บังคับบัญชา

ต�าหนิในความผิดพลาดที่ผ ่านมา และจะมีการแก้ไข 

การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเม่ือมีการน�าเรื่องการประเมินผล 

การปฏิบัติงานมาอ้าง และสามารถหาแนวทางออกของ

ปัญหาได้ดีเม่ืออยู่ในสภาวะความกดดันจากเพื่อนร่วมงาน 

3) การใช้ตัวแบบ (Modeling) การใช้ตัวแบบ หรือการมี

แบบอย่างที่ดี มีผู้บังคับบัญชาที่ประสบความส�าเร็จเป็น

ตัวอย่างในการปฏิบัติงาน และการใช้แนวทางของผู้ท่ี

ประสบความส�าเร็จซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันมาเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน จะท�าให้พนักงานพยายามพัฒนาตนเอง 

เพื่อให้ตนเองประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน และ  

4) การใช้ค�าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) การใช้ค�าพูด

ชักจงู เป็นการบอกว่าบคุคลนัน้มคีวามสามารถทีจ่ะประสบ

ความส�าเร็จได้ โดยควรจะใช้ร่วมกับการท�าให้พนักงาน 

มีประสบการณ์ของความส�าเร็จ (Mastery Experiences) 

ซึ่งอาจจะต้องค่อยๆ สร้างความสามารถให้กับบุคคล 

อย่างค่อยเป็นค่อยไปและให้เกิดความส�าเร็จตามล�าดับ 

ขั้นตอน พร้อมทั้งการใช้ค�าพูดชักจูงร่วมกัน ย่อมที่จะได ้

ผลดีในการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนได้ 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 จากผลการศกึษา “ปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร”: กรณีศึกษา ส�านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด

อุบลราชธานี มีข้อ เสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 1. ควรศึกษาถึงสมรรถนะของพนักงานในแต่ละ

ระดับของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของสมรรถนะ 

ที่มีอยู ่จริงของพนักงานกับสรรถนะที่องค์กรต้องการใน 

ต�าแหน่งนั้นๆ              
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 2. ควรศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม

ในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะกบัพนกังานในแต่ละ

ต�าแหน่งตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับน้ี ส�าเร็จได ้ด ้วยดี โดยได ้รับ 

ความกรณุา และความเอาใจใส่เป็นอย่างดจีาก ดร.ธรรมวมิล  

สุขเสริม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาคอยให้

ค�าแนะน�า ตลอดจนให้ค�าปรกึษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยั

พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลอืในทกุๆ ด้าน ช่วยตรวจสอบ ดแูล

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวจิยั ท�าให้งานวจิยัในครัง้นี้

ประสบความส�าเร็จและมีความสมบูรณ์     
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