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บทคดัย่อ

	 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค	์ เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยสมัพนัธ์ 

ท่ีดีกบัประสิทธิภาพ	การท�างานของ	นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม

ในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด	 จ�านวน	 85	 คน	สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล	 ไดแ้ก่	 ค่าเฉล่ีย	 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แบบพหุคูณ	และการวเิคราะห์การถดถอย

แบบพหุคูณ

	 ผลการวิจยั	 พบว่า	 นักบญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม	 มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั 

การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีโดยรวมและเป็นรายดา้น	อยูใ่นระดบัมาก	ไดแ้ก่	ดา้นการพฒันา

ศกัยภาพของตน	ดา้นการเรียนรู้ความรับผดิชอบ	และดา้นการติดต่อส่ือสาร	และนกับญัชี

ธุรกิจอุตสาหกรรม	มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมและ

เป็นรายดา้น	อยูใ่นระดบัมาก	ไดแ้ก่	ดา้นเวลา	ดา้นคุณภาพ	และดา้นปริมาณ

	 จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบ	พบว่า	 1)	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	 มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ

การท�างานโดยรวม	ดา้นเวลา	และดา้นคุณภาพ	และ	2)	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีดา้นการเรียนรู้

ความรับผดิชอบ	มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างานโดยรวม

ค�าส�าคญั :	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี,	ประสิทธิภาพการท�างาน,	และนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม

*บญัชีมหาบณัฑิต	 (บช.ม.)	 สาขาบญัชี	 คณะการบญัชีและการจดัการ	 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	 (2554)	 

ปัจจุบนัเป็น	อาจารยป์ระจ�าสาขาวชิาการบญัชี	คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี	มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็	
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Abstract
 

 This research aimed to test the relationship between good human relations  

with	 job	 efficiency	 on	Manufacturing	Business	Accountants	 in	 the	Roi	Et	Province.	 

Using	questionnaire	as	an	instrument	for	collecting	data	from	85	manufacturing	business	 

accountants	in	the	Roi	Et	Province.	Statistic	methods	used	for	analyzing	the	collected	

data	were	mean,	standard	deviation,	multiple	correlation	analysis,	and	multiple	regression	

analysis.

 The results of the study revealed that the manufacturing business accountants 

with having good human relations as a whole and in each of these aspects at a high level 

self	–	development,	 responsibility,	and	communications.	The	manufacturing	business	

accountants with having job efficiency as a whole and in each of these aspects at a high 

level	;	time,	quality	and	quantity.

	 According	to	analyses	of	relationships	and	effects,	the	following	were	found	:	

1)	the	good	human	relations	in	aspects	of	self	–	development	had	positive	relationships	

with	and	effects	on	job	efficiency	as	a	whole	of	time	and	quality.	2)	the	good	human	

relations in responsibility had positive relationships with and effects on job efficiency  

as	a	whole.

Keywords :	Good	Human	Relations,	Job	Efficiency,	Manufacturing	Business	Accountants

บทน�า

	 ในช่วงศตวรรษท่ี	 21	 ท่ีผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาตนเอง 

ไดอ้ยา่งรวดเร็วประเทศหน่ึงในแถบเอเชียอาคเนยไ์ม่วา่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ	การเมือง	

สังคมและวฒันธรรม	 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแม้จะก่อให้เกิดผลดีกับประเทศ 

หลายประการ	โดยเฉพาะความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ	 โดยเนน้การส่งเสริมใหมี้ 

การคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	และหน่ึงในกลไกท่ีส�าคญัของการสร้างความเขม้แขง็

ใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจกคื็อการบริหารทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นท่ีตระหนกัและ	 ยอมรับกนั

โดยทัว่ไปแลว้วา่	ทรัพยากรมนุษยน์บัเป็นทรัพยากรการบริหารท่ีส�าคญัท่ีสุด	เพราะมนุษย์

อาจไดรั้บการจูงใจโนม้นา้วใหผ้ลิตหรือท�างานมากข้ึนกวา่เดิมไดม้ากนอ้ยลดหลัน่กนัไป
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ตามระดบัชั้นการบงัคบับญัชาข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีส�าคญั	ในการจูงใจโนม้นา้ว

ให้ผูป้ฏิบติังานท�างานอย่างร่วมแรง	 ร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจขององค์กรลุล่วงไปดว้ยดี	 

(สร้อยตระกูล	 อรรถมานะ,	 2545	 :	 83)	 ดังนั้น	 การน�าหลกัในการครองใจคนและ 

หลกัการสนองความตอ้งการนัน่คือ	การสร้างมนุษยสมัพนัธ์เขา้มาช่วยในการบริหารงาน	

จะท�าใหอ้งคก์รสามารถด�าเนินงานไดอ้ยา่งประสบความส�าเร็จมากยิง่ข้ึน

	 มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดี	(Good	Human	Relations)	ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างบุคคลกบับุคคล	 บุคคลกบั	กลุ่มคน	 บุคคลกบัคณะบุคคล	หรือบุคคลกบัสังคม	 

ซ่ึงการติดต่อสัมพนัธ์ดงักล่าวจะเป็นสะพานน�าไปสู่การจูงใจของคน	 เพ่ือสร้างมิตร	 

ชนะมิตร	รวมทั้งการสร้าง	หรือการพฒันาตนเองใหเ้ป็นท่ีรู้จกัรักใคร่ชอบพอแก่คนทัว่ไป

อยา่งกวา้งขวาง	ไดรั้บการสนบัสนุนจากคนทุกฝ่ายเป็นการสร้างตนใหเ้ป็นคนดีในสงัคม 

พร้อมทั้ งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการฝึกตนเองให้เป็นผูน้�าท่ีดีในอนาคตด้วย	 

(วิภาพร	มาพบสุข,	 2543	 :	 13)	 จึงกล่าวไดว้่าความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองคก์รใด 

องคก์รหน่ึงมีความสมัพนัธ์อนัดียอ่มก่อใหเ้กิดความชอบและสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั

และกนัอนัจะน�าไปสู่การด�าเนินงานในระดบัองคก์ร	 ระดบับุคคลไปสู่ความสัมฤทธ์ิผล 

ในการท�างานตามเป้าหมายท่ีก�าหนดเอาไว	้(Gellerman,	1996	:	23)	ดงันั้น	นกับญัชีในฐานะ	

ผูท่ี้ท�าหน้าท่ีในการจดัท�ารายงานทางการเงินให้มีความถูกตอ้งจะตอ้งอาศยัขอ้มูลจาก 

ฝ่ายต่างๆ	มาประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นขอ้มูลทางการเงินเพียงขอ้มูลเดียวขององคก์ร	นกับญัชี

จ�าเป็นตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการเขา้พบปะระหว่างบุคคลจึงจะไดข้อ้มูลตามท่ี

ตอ้งการอยา่งน่าเช่ือถือ	อนัน�าไปสู่การจดัท�ารายงานทางการเงินท่ีสะทอ้นถึงเหตุการณ์ 

ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีคุณภาพท่ีแสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป

	 ประสิทธิภาพการท�างาน	 (Job	Efficiency)	 คือ	ความสามารถของบุคคลท่ีมีต่อ 

การปฏิบติังานในความรับผิดชอบ	 ให้บรรลุผลไดต้รงตามเป้าหมายขององคก์ร	ภายใน 

ระยะเวลาท่ีก�าหนด	 ผลงานท่ีไดมี้คุณภาพและความถูกตอ้ง	 โดยมีวิธีการท�างานหรือ 

น�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเขา้มาช่วยเพ่ิมผลงาน	 และลดระยะเวลาในการปฏิบติังาน	 

มีการใชท้รัพยากรท่ีอยู่ไดอ้ย่างคุม้ค่า	 และสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่าย	 (วิมลมาศ	 

ไร่ไสว,	 	2551	 :	8)	 จึงกล่าวไดว้า่ประสิทธิภาพการท�างานคือ	ตวัช้ีวดัศกัยภาพของบุคคล 

ท่ีมีต่อการปฏิบติังานในองค์กรให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 โดยการน�าเอาความรู้	 ทกัษะ	

ประสบการณ์	รวมถึงทรัพยากรต่างๆ	 ท่ีมีอยูป่ระยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังานเพื่อใหท่ี้ส�าเร็จ

มีคุณภาพไดม้าตรฐานมีปริมาณของงานท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการน�าไปใชใ้นการ
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ตดัสินใจทนัต่อเวลา	 ซ่ึงประกอบดว้ย	 ดา้นเวลา	 (Time)	 ดา้นคุณภาพ	 (Quality)	 และ 

ดา้นปริมาณ	(Quantity)	(ประชุม	รอดประเสริฐ,	2545	:	332	–	333)	ดงันั้นในการปฏิบติังาน

ใหส้�าเร็จตามเป้าหมายผลงานมีประสิทธิภาพ	นกับญัชีจะตอ้ง	ตระหนกัและมุ่งเนน้ใหเ้กิดข้ึน

กบัการปฏิบติังานในแต่ละคร้ังแต่ละรอบบญัชีอยูเ่สมอ

	 นักบญัชี	 (Accountant)	 เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคญัในการจดัท�า 

และน�าเสนอขอ้มูลทางการบญัชี	การด�าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส�าเร็จและเป็นท่ีพึงพอใจ	

ธุรกิจทุกแห่งตอ้งอาศยัขอ้มูลทางการบญัชีเพ่ือใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจ	ขอ้มูล

ทางการบญัชีมีความส�าคญักบัผูบ้ริหารโดยใชป้ระเมินสถานะของธุรกิจ	ความสามารถ 

ในการท�าก�าไร	 และด�ารงอยูภ่ายใตค้วามกดดนั	และผนัผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ	

ส�าหรับผูใ้ชข้อ้มูลนั้นมีความตอ้งการขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง	 เช่ือถือได	้นกับญัชีจึงเขา้มีบทบาท

ส�าคญัในการจดัท�าและน�าเสนอขอ้มูลในแก่ผูใ้ชข้อ้มูลประเภทต่างๆ	 เร่ิมจากการบนัทึก

เหตุการณ์	ทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนแลว้	 จ�าแนก	จดัหมวดหมู่	 และสรุปผลออกมาเป็นรายงาน 

ท่ีเรียกวา่	งบการเงิน	โดยงบการเงินจะตอ้งสะทอ้นขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัฐานทางการเงินและ

ผลการด�าเนินงานอยา่งน่าเช่ือถือ	โดยตอ้งจดัท�าข้ึนภายใตม้าตรฐานการรายงาน	ทางการเงิน	

การปฏิบติังานทางบญัชีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์ร	ความสามารถ 

ในการติดต่อส่ือสาร	 และประสานงานดว้ยการมีไมตรีจิตท่ีดีจึงมีส่วนส�าคญัท่ีจะท�าให ้

นักบญัชีได้ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีมีความเพียงพอและทนัเวลา	 ต่อการจัดท�ารายงาน 

ทางการเงินจากฝ่ายงานต่างๆ	 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ	อนัจะเป็นประโยชน์องคก์รและ 

เป็นประโยชน์ต่อผูไ้ดข้อ้มูลทางการเงินท่ีมีความสนใจในกิจกรรมทางธุรกิจรวมไปถึง 

การสร้างศกัยภาพในการปฏิบติังานทางการบญัชีได	้อนัจะน�ามาซ่ึงการมีเกียรติ	และศกัด์ิศรี

แห่งวชิาชีพต่อไป

	 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประสิทธิภาพ	การท�างานของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต 

จังหวดัร้อยเอ็ด	 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่า	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 มีผลกระทบ 

ต่อประสิทธิภาพการท�างานหรือไม่	อยา่งไร	ซ่ึงท�าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากนกับญัชีธุรกิจ

อุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็	ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากผลการวจิยัสามารถน�าไปเป็นแนวทาง

ในการเสริมสร้างมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีใหก้บันกับญัชี	 ท่ีจะส่งผลต่อการมีผลการปฏิบติังาน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ	อนัจะน�ามาซ่ึงการเพิ่มศกัยภาพในการท�างานทางดา้นการบญัชีต่อไป
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั

	 1.	 เ พ่ือศึกษามนุษยสัมพันธ์ท่ีดีของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต 

จงัหวดัร้อยเอด็

	 2.	 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต

จงัหวดัร้อยเอด็

	 3.	 เพ่ือทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับประสิทธิภาพ 

การท�างานของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม	ในเขตจงัหวดัร้อยเอด็

	 4.	 เพ่ือศึกษาผลกระทบของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อประสิทธิภาพการท�างานของ 

นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต	จงัหวดัร้อยเอด็

นิยามศัพท์เฉพาะ

	 1.	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 (Good	Human	Relations)	หมายถึง	 กระบวนการจูงใจ 

เพ่ือให้บุคคลเกิดความร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ในการท�างานท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จขององคก์ร	 

และความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งบุคคลในองคก์ร	ประกอบดว้ย

	 	 1)	 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	(Self	-	Development)	หมายถึง	การพฒันา

ตนเองตามศกัยภาพให้ดีท่ีสุด	ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 และบุคลิกภาพ	 เพ่ือให้ตนเป็นสมาชิก 

ท่ีมีประสิทธิภาพของสงัคม	เป็นประโยชนต่์อผูอ่ื้นและสงัคมโดยรวม	และเพ่ือการด�ารงชีวติ

อยา่งมีความสุข

	 	 2)	 ดา้นการเรียนรู้ความรับผิดชอบ	 (Responsibility)	หมายถึง	 การเรียนรู้ 

ความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน	 ในการท�างานร่วมกนั	 

เพื่อใหง้านนั้นบรรลุเป้าหมายอยา่งดีท่ีสุด

	 	 3)	 ดา้นการติดต่อส่ือสาร	(Communications)	หมายถึง	วธีิการติดต่อส่ือสาร 

ท่ีท�าใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดี	 ในกลุ่มได	้และท�าใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั	 เกิดความรู้สึก 

ท่ีดีต่อกนัน�าไปสู่การปฏิบติัท่ีดีต่อกนั

	 2.	ประสิทธิภาพการท�างาน	(Job	Efficiency)	หมายถึง	การปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จ

ตามวตัถุประสงค	์โดยผลการท�างานจะตอ้งมีคุณภาพ	ปริมาณ	และทนัต่อเวลา	ซ่ึงท�าใหเ้กิด

ความพึงพอใจและยอมรับได	้ประกอบดว้ย

	 	 1)		 ด้านเวลา	 (Time)	 หมายถึง	 การปฏิบัติงานท่ีต้องแล้วเสร็จภายใน 

ระยะเวลาท่ีก�าหนด
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	 	 2)	 ดา้นคุณภาพ	 (Quality)	หมายถึง	 คุณค่าของผลการปฏิบติังานท่ีควรแก่ 

การยอมรับ

	 	 3)	 ด้านปริมาณ	 (Quantity)	 หมายถึง	 ผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงได ้

โดยจ�านวนและเวลาท่ีก�าหนดให้

กรอบแนวคดิในการวจิยั

	 ในการวจิยัคร้ังน้ี	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีก�าหนดใหเ้ป็นตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์

และผลกระทบต่อประสิทธิภาพ	การท�างาน	จากวตัถุประสงคข์า้งตน้สามารถสรุปกรอบแนวคิด

ในการวจิยัได	้ดงัน้ี

สมมตฐิานในการวจิยั 

 H
1
 :  มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	 มีความสัมพนัธ์และ 

ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ	การท�างาน

 H
2
 :	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 ดา้นความรับผิดชอบ	 มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ 

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างาน

 H
3
 : มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 ดา้นการติดต่อส่ือสาร	 มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ 

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างาน

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ

	 1.	เป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีส�าคญัส�าหรับนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมน�าไปใชเ้ป็น

แนวทางในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีให้กบัตนเอง	อนัน�าไปสู่การปฏิบติังานทางดา้น 

การบญัชีอยา่งมืออาชีพ

	 2.	 เป็นขอ้สนเทศท่ีส�าคญัส�าหรับน�าไปใชเ้ป็นแนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ท�างานในดา้นเวลา	ดา้นคุณภาพ	และดา้นปริมาณ	อนัเป็นประโยชนต่์อการน�าไปใชใ้นการ

ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร
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	 3.	 เป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีส�าคญัส�าหรับน�าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของนกับญัชีในเขตจงัหวดัร้อยเอด็

อยา่งมืออาชีพ	และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัตนเองและองคก์รต่อไป

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

 1. แนวคดิเกีย่วกบัมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี

  1.1 ความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี

	 	 	 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องมีผู ้ให้ความหมายของ

มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ดงัน้ี

	 	 	 วราภรณ์	ตระกลูสฤษด	์(2549	:	85)	ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่	มนุษยสมัพนัธ์

ท่ีดี	หมายถึง	วชิาท่ีวา่ดว้ยศาสตร์และศิลป์	ในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบับุคคล	

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความรักใคร่นบัถือ	ความรู้สึกรักใคร่	ผกูพนักนั	มีความจงรักภกัดี	สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งราบร่ืนดีและมีความสุข

	 	 	 วชิยั	แหวนเพชร	(2548	:	16)	ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	

หมายถึง	การสร้างเสริมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเรากบัผูอ่ื้น	เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ

ในการปฏิบติังานและอยูร่่วมกนัไดดี้และมีสุข

	 	 	 วภิาพร	มาพบสุข	(2543	:	13)	ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	

หมายถึง	การติดต่อเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบับุคคล	 บุคคลกบักลุ่มคน	 บุคคล 

กบัคณะบุคคล	หรือบุคคลกบัสังคม	การติดต่อสัมพนัธ์ดงักล่าว	 เพ่ือเป็นสะพานน�าไปสู่ 

การจูงใจคนเพ่ือสร้างมิตร	ชนะมิตร	รวมทั้งการสร้างหรือพฒันาตนเองใหเ้ป็นท่ีรู้จกัรักใคร่

ชอบพอแก่คนทัว่ไป	อยา่งกวา้งขวาง	ไดรั้บการสนบัสนุนจากคนทุกฝ่าย	 เป็นการสร้างตน 

ให้เป็นคนดีในสังคม	พร้อมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของการฝึกฝนตนเอง 

ใหเ้ป็นผูน้�าท่ีดีในอนาคตอีกดว้ย

	 	 	 Gellerman	 (1996	 :	 23)	 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 

หมายถึง	 ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล	 ในองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงซ่ึงถา้หากว่ามีความ

สมัพนัธ์อนัดีจะก่อใหเ้กิดความชอบพอและสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนัและกนั	จะยงัส่งผล

ท�าให้เกิดความสัมฤทธ์ิผลในการท�างานแต่ถ้าขาดสัมพนัธภาพท่ีดี	 ก็จะท�าให้เกิด 

ความขดัแยง้หรือไม่เขา้ใจกนัและส่งผลใหง้านส่วนรวมขององคก์รลม้เหลวได้

	 	 	 จากความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีท่ีกล่าวขา้งต้นพอสรุปได้ว่า	

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 (Good	Human	Relations)	หมายถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั 
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บุคคลอ่ืน	ท�าใหเ้กิดความรักใคร่ความพอใจในการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข	ยงัส่งผลท�าให้

เกิดการปฏิบติังานภายในองคก์รเป็นไปอยา่งราบร่ืน	ท�าใหง้านเสร็จตามวตัถุประสงค์

  1.2 คุณลกัษณะทีจ่ะช่วยเสริมสร้างให้เป็นผู้มมีนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี

	 	 	 การปฏิบติังานในองคก์รร่วมกนัของบุคลากรจ�านวนมาก	 ยอ่มจะมีทั้ง 

ความคิดเห็นในการปฏิบติังานท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั	ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนันั้น

สามารถน�าไปสู่ความขดัแยง้ในการท�างานได	้ ซ่ึงถา้ปล่อยใหด้�าเนินต่อไปจะเป็นผลเสีย 

ต่อการด�าเนินการขององคก์รในภาพรวม	ดงันั้น	การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีจะช่วยป้องกนัและ

ขจดัความขดัแยง้ท�าให	้การปฏิบติังานนั้นเกิดประสิทธิภาพ	องคก์รจึงควรส่งเสริมบุคลากร

ใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีซ่ึงแนวคิดคุณลกัษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้าง 

ใหเ้ป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	(วราภรณ์	ตระกลูสฤษด์ิ,	2549	:	96-97)	ประกอบดว้ย

	 	 	 1)	การพฒันาศกัยภาพของตน	 (Self	 -	Development)	 ไดแ้ก่	การศึกษา	

การพฒันาตนเองตามศกัยภาพใหดี้ท่ีสุดทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	และบุคลิกภาพเพ่ือใหต้น 

เป็นสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสงัคม	และเพ่ือการด�ารงชีวติอยา่งมีความสุข	เพราะมนุษย์

แต่ละคนเกิดมายอ่มมีทั้งส่วนดีและส่วนท่ีบกพร่อง	ในส่วนของขอ้บกพร่องนั้นเราสามารถ

ปรับปรุง	และพฒันาไดโ้ดยมีขั้นตอน

	 	 	 2)	 การเรียนรู้ความรับผิดชอบ	 (Responsibility)	 ได้แก่	 การเรียนรู้ 

ความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน	 ในการท�างานร่วมกนั	 

เพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างดีท่ีสุด	 ความรับผิดชอบเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองจาก 

ท่ีไดคิ้ดหรือคิดได	้ ก่อนท่ีจะท�าอะไรลงไป	โดยค�านึงถึงผลท่ีจะติดตามมา	 จึงเกิดค�าสอน 

ท่ีว่า	ท�าอะไรขอให้คิดก่อน	ถา้ท�าไปโดยไม่คิดอาจตอ้งเสียใจกบัการกระท�าของตนเอง 

ในภายหลงั	จะพบวา่	จากประสบการณ์ชีวติของแต่ละคนท่ีผา่นมาสามารถสอนใหไ้ดรู้้วา่

ความรับผดิชอบของคนๆหน่ึงยอมเปล่ียนแปลงได	้แต่ส�าหรับบางคนกเ็ป็นเร่ืองท่ียากมาก

โดยเฉพาะ	 ในปัจจุบนัน้ีค่าความนิยมของความรับผิดชอบลดต�่าลงมากจนเป็นเร่ือง 

ท่ีน่าเป็นห่วงเพราะการขาดความรับผิดชอบนั้นท�าให้เกิดปัญหาในการตดัสินใจ	หรือ 

เลือกด�าเนินชีวติ	นอกจากน้ีความรับผดิชอบของแต่ละคนยงัมีผลเก่ียวพนักบัเร่ืองราวต่างๆ	

ท่ีเกิดข้ึนมากมาย	ไม่วา่จะเป็นกรณีการเกิดอุบติัเหตุ	การเจบ็ป่วยหรือแมแ้ต่ภยัธรรมชาติ

กต็ามแต่อยา่งไรกแ็ลว้แต่	ความรับผดิชอบกค็วรจะพฒันาไปตามวยัดว้ย	เม่ือรับการฝึกฝน

บ่มเพาะท่ีถกูตอ้ง	และความรับผดิชอบควรพฒันาต่อไปโดยไม่หยดุย ั้ง	หากมี	ความเขา้ใจวา่	

ความรับผดิชอบคือจิตส�านึกท่ีดีงาม
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	 	 	 3)	การติดต่อส่ือสาร	 (Communications)	 ไดแ้ก่	การศึกษาวธีิการติดต่อ

ส่ือสารท่ีท�าใหเ้กิดความสมัพนัธ์อนัดีในกลุ่มได	้และท�าใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั	เกิดความรู้สึก

ท่ีดีต่อกนัน�าไปสู่การปฏิบติัท่ีดีต่อกนั	เพราะในแต่ละกลุ่มองคก์รมีคนจ�านวนมากท่ีมาจาก

ท่ีต่างกนัเพ่ือมาท�างานร่วมกนัในองคก์ร	 การท่ีจะท�างานร่วมกนัไดด้ว้ยดีนั้นตอ้งอาศยั 

การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั	 เพ่ือเป็นเคร่ืองบอกวา่	 ใครจะตอ้งท�าอะไร	 เม่ือไร	และจะ 

แบ่งกนัปฏิบติัหน้าท่ีอย่างไร	 การติดต่อส่ือสารจะเป็น	 การผสานผลงานของสมาชิก 

ในองคก์รเขา้ดว้ยกนั	และองคก์รตอ้งอาศยัการติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติั

เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร	หากขาดการติดต่อส่ือสารแลว้	 องค์กรจะไม่สามารถ 

ผลิตผลงานใดๆ	ออกมาไดเ้ลย	 การติดต่อส่ือสารจึงเป็นปัจจยัส�าคญัในการปฏิบติังาน 

ใหบ้รรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

	 โดยสรุปมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 (Good	Human	Relations)	 เป็นคุณลกัษณะเฉพาะ 

ของบุคคลของนกับญัชีท่ีแสดงออกทางกาย	วาจา	และใจ	ท�าใหผู้ส้มัผสัรับรู้ถึงการมีไมตรีจิต

ท่ีดี	อนัจะน�าไปสู่การเพิม่ประสิทธิภาพการท�างานใหก้บัตนเองได	้โดยประยกุตจ์ากแนวคิด

คุณลกัษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีของ	วราภรณ์	ตระกลูสฤษด์ิ	

(2549	 :	 96	 -	 97)	 ไดแ้ก่	 การพฒันาศกัยภาพของตน	 (Self	 –	Development)	 การเรียนรู้ 

ความรับผดิชอบ	(Responsibility)	และการติดต่อส่ือสาร	(Communications)

 2. แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพการท�างาน

  2.1  ความหมายของประสิทธิภาพการท�างาน

	 	 	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 มีผูใ้ห้ความหมาย 

ของประสิทธิภาพการท�างาน	ไวด้งัน้ี

	 	 	 วิมลมาศ	 ไร่ไสว	 (2551	 :	 8)	 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า	 ประสิทธิภาพ 

การท�างาน	หมายถึง	การท่ีบุคคล	มีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานนั้นใหบ้รรลุผลไดต้รงตาม

เป้าหมายขององคก์รและทนัระยะเวลาท่ีก �าหนด	ผลงานท่ีไดมี้คุณภาพและความถูกตอ้ง	 

มีวิธีการท�างานหรือน�าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเขา้มาช่วยเพิ่มผลงาน	 และลดระยะเวลา 

ในการปฏิบติังาน	โดยใชท้รัพยากรต่างๆ	ท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งคุม้ค่า	สามารถสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ทุกฝ่ายได้

	 	 	 บุรินโท	ชามะรัตน์	 (2548	 :	 16)	 ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่	ประสิทธิภาพ 

การท�างาน	หมายถึง	การเปรียบเทียบตน้ทุนผลผลิตหรืองานท่ีท�าได	้ เม่ือใชท้รัพยากรท่ีมี

อยู่อย่างจ�ากดั	 เป็นการวดัระหว่าง	 Input	 กบั	Output	 โดยพิจารณาถึงเวลาคือความเร็ว	 
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การใชท้รัพยากร	 คือ	ประหยดั	 คุม้ค่า	 ไม่สูญเปล่าไม่ส้ินเปลือง	 ใชว้ิธีการบริหารหรือ 

การจดัการท่ีดีมีความเหมาะสม	โดยบุคคลหรือบริการ	มีความพึงพอใจในการท�างาน

	 	 	 ประชุม	รอดประเสริฐ	(2545	:332)	ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่	ประสิทธิภาพ 

การท�างาน	หมายถึง	 การจ�าแนกมาตรฐานในการปฏิบติังาน	 โดยมาตรฐานหมายถึง	 

ระดบัของการปฏิบติังานท่ียอมรับได้

	 	 	 สมใจ	ลกัษณะ	(2543	:	7)	ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่	ประสิทธิภาพท�างาน	

หมายถึง	 เป็นเร่ืองของการใชปั้จจยัและกระบวนการในการด�าเนินงาน	 โดยมีผลผลิต 

ท่ีไดรั้บเป็นตวัก�ากบัการแสดงประสิทธิภาพของการด�าเนินงานใดๆ	อาจแสดงค่าของ

ประสิทธิภาพในลกัษณะการเปรียบเทียบระหวา่งค่าใชจ่้ายในการลงทุนกบัผลก�าไรท่ีไดรั้บ

	 	 จากความหมายของประสิทธิภาพการท�างานขา้งตน้	 สามารถสรุปไดว้่า	

ประสิทธิภาพการท�างาน	 (Job	 Efficiency)	 หมายถึง	 การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 

ตามวตัถุประสงค	์โดยผลการงานจะตอ้งมีคุณภาพ	ปริมาณ	และทนัต่อเวลา	 ซ่ึงท�าใหเ้กิด

ความพึงพอใจและยอมรับได	้ประกอบดว้ย

  2.2. การจ�าแนกมาตรฐานในการปฏิบัตงิาน

	 	 	 การท�างานท่ีดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น	 จะตอ้งมีมาตรฐาน 

การท�างานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม	 สามารถปรับประยุกต์ให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง	 

และเพื่อควบคุมการปฏิบติังานใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์ององคก์ร	การก�าหนดเป้าหมาย	

(Targets)	หรือมาตรฐาน	 (Standard)	 ของงานตอ้งอาศยัวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ือให้

สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใกลเ้คียงกบัความจริงมากท่ีสุด	 กล่าวคือ 

ตอ้งเป็นขอ้ความท่ีสามารถวดัไดท้ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	และท่ีส�าคญัเป้าหมาย 

หรือมาตรฐานท่ีก�าหนดข้ึนนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รหลกั	หรือ 

ตอ้งก�าหนดข้ึนภายหลงัจากท่ีองคก์รหลกัหรือระดบัเหนือข้ึนไปไดก้�าหนดเป้าหมายหลกั

ไว้อย่างชัดเจนแล้ว	 แนวคิดมาตรฐานการปฏิบัติงานสามารถจ�าแนกได้	 3	 ชนิด	 

(ประชุม	รอดประเสริฐ,	2545	:	332-333)	ดงัน้ี	

	 	 	 1)	 เวลา	 (Time)	 หมายถึง	 ผลการปฏิบติังานท่ีตอ้งแลว้เสร็จภายใน 

ระยะเวลาท่ีก�าหนดข้ึน	เวลาท่ีก�าหนดถือวา่เป็นมาตรฐานของการปฏิบติังาน	การตรงต่อเวลา 

เป็นส่ิงท่ีส�าคญัเม่ือการท่ีจะตอ้งท�างานให้เสร็จตามเวลาท่ีถูกก�าหนดไวเ้ป็นเส้นตาย 

เป็นขอ้ก�าหนดหน่ึงของหน่วยงานการตรงเวลาเป็นตวัท่ีช้ีวดัท่ีส�าคญัเป็นอย่างมาก 

ในแผนกบญัชีหรือการปฏิบติังานทางดา้นการก่อสร้างโดยทัว่ไปผูบ้งัคบับญัชาจะวดั 

การตรงเวลาโดยการเปรียบเทียบวนัท่ีท�างานเสร็จสมบูรณ์กบัเวลาท่ีถูกก�าหนดไวเ้ป็น 

เสน้ตายหรือตารางท่ีไดก้�าหนดไว้
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	 	 	 2)	 คุณภาพ	 (Quality)	หมายถึง	 คุณค่าของผลการปฏิบติังานท่ีควรแก่ 

การยอมรับเป็นคุณค่านามธรรมท่ีแสดงถึงความสวยงาม	ความคงทน	ความดี	และอ่ืนๆ	 

อนัเกิดจากทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อผลงานนั้น	คุณภาพของผลงานจะเป็นขอ้มูล	ท่ีบ่งช้ีวา่

ผูป้ฏิบติังานสามารถท�างานไดดี้เพียงไรงานทุกงานท่ีบรรลุผลส�าเร็จสามารถถกูตรวจสอบ

ได้ในรูปของคุณภาพ	 การประเมินคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการประเมินใดๆก็ตาม	 จะมี 

การด�าเนินการโดยการเปรียบเทียบสินคา้หรือบริการกบัมาตรฐานท่ีก�าหนดไว	้

	 	 	 3)	ปริมาณ	(Quantity)	หมายถึง	ผลการปฏิบติังานท่ีแสดงไดโ้ดยจ�านวน

และเวลาท่ีก�าหนดใหจ้�านวนเป็นธรรม	 ท่ีนบัได	้การบ่งช้ีว่าผูป้ฏิบติังานสามารถท�างาน 

ไดต้ามปริมาณท่ีก�าหนดไวห้รือไม่	โดยอาจใชห้น่วยวดัตามลกัษณะของงาน	ตวัอยา่งเช่น	

งานดา้นการผลิต	หน่วยวดัอาจเป็นจ�านวนหน่วยของสินคา้ท่ีผลิตได	้จ�านวนสินคา้ท่ีไม่ได้

มาตรฐานความเร็ว	 ในการผลิต	ปริมาณเวลาท่ีเคร่ืองจกัรเสียหายท�างานไม่ได	้ ส่วนงาน 

ดา้นการขายมกัจะใช้ยอดขายเป็นจ�านวนบาท	 โดยเปรียบเทียบกบัยอดขายท่ีผ่านมา	 

ควบคู่ไปกบัจ�านวนลูกคา้ท่ีร้องเรียน	 ส่วนงานดา้นเสมียน	การประเมินมกัจะพิจารณา	 

จากจ�านวนเอกสารท่ีพิมพไ์ด	้จ�านวนขอ้มูลท่ีบนัทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์	หรือจ�านวน

ความผดิพลาดในการจดัเกบ็เอกสาร	เป็นตน้	

	 	 โดยสรุป	ประสิทธิภาพการท�างาน	(Job	Efficiency)	คือ	ความมีศกัยภาพของ

นกับญัชีท่ีมีต่อการปฏิบติังานทางดา้นการบญัชีใหส้�าเร็จตามเป้าหมายในดา้นเวลา	(Time)	

ดา้นคุณภาพ	 (Quality)	 และ	ดา้นปริมาณ	 (Quantity)	อนัเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช ้

ในการตดัสินใจของผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีท่ีมีต่อการเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ

องคก์รต่อไป	โดยประยกุตจ์ากแนวคิดมาตรฐานในการปฏิบติังานของ	ประชุม	รอดประเสริฐ	

(2545	:	332	-	333)	

 3. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 	 ชมพนุูท	แท่นค�า	(2555)	ไดท้ �าการศึกษาเร่ือง	ผลกระทบของมนุษยสมัพนัธ์

ท่ีดีท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท�างานของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย	 

จากผลการวิจยั	พบว่า	นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมยาง	 มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการ 

มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีโดยรวม	 และเป็นรายดา้น	อยู่ในระดบัมาก	 ไดแ้ก่	 ดา้นการพฒันา

ศกัยภาพของตน	ดา้นการเรียนรู้ความรับผิดชอบ	ดา้นการติดต่อส่ือสาร	 ดา้นการจูงใจ	 

และดา้นการเห็นใจ	หรือเขา้ใจความตอ้งการของผูอ่ื้น	และนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมยาง	

มีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมและเป็นรายด้าน	 



40 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

อยูใ่นระดบัมาก	ไดแ้ก่	ดา้นเวลา	ดา้นคุณภาพ	ดา้นปริมาณ	จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

และผลกระทบ	พบวา่	1)	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	มีความสมัพนัธ์

และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างาน	ดา้นเวลา	ดา้นคุณภาพ	และดา้นปริมาณ	

2)	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ดา้นการเรียนรู้และความรับผดิชอบ	มีความสมัพนัธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างาน	ดา้นเวลา	ดา้นคุณภาพ	และดา้นปริมาณ

วธีิการด�าเนินการวจิยั

 1. กระบวนการและวธีิการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง

	 	 ในกระบวนการเลือกกลุ่มตวัอยา่งส�าหรับการวจิยันั้น	ประชากร	(Population)	

ท่ีใชใ้นการวจิยั	ไดแ้ก่	นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม	จ�านวน	175	คน	กลุ่มตวัอยา่ง	(Sample)	

ท่ีใชใ้นการวจิยั	ไดแ้ก่	นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	123	คน	

โดยเปิดตาราง	Krejcie	และ	Morgan	 (บุญชม	ศรีสะอาด,	 2545	 :	 42-	 43)	และใชว้ธีิการ 

สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภมิู	(Stratified	Random	Sampling)	โดยด�าเนินการ	ดงัน้ี	1)	จ�าแนก

นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็	2)	ก�าหนดกลุ่มตวัอยา่งนกับญัชีธุรกิจ

อุตสาหกรรมตามสดัส่วน	3)	ท�าการสุ่มตวัอยา่งตามขอ้	2	โดยใชว้ธีิการจบัสลาก	เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 ซ่ึงไดส้ร้างตามความมุ่งหมายและ 

กรอบแนวคิดของการวิจยัท่ีก�าหนดข้ึน	ประกอบดว้ย	 ขอ้มูลทัว่ไปของนกับญัชีธุรกิจ

อุตสาหกรรม	 ความคิดเห็นเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี	 และความคิดเห็นเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพการท�างาน	 ซ่ึงผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถาม	จ�านวน	123	 ชุด	ปรากฏวา่ไดรั้บ 

ตอบกลบัจ�านวน	85	ชุด	ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีถกูตอ้งและครบถว้น	จ�านวน	85	ชุด	โดยมี

อตัราการตอบกลบัคิดเป็นร้อยละ	69.11	ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	(Aaker,	Kumer	and	Day,	2001)	

ไดน้�าเสนอวา่การส่งแบบสอบถามอยา่งนอ้ยอตัราร้อยละ	20	 จึงเป็นท่ียอมรับได	้โดยใช้

ระยะเวลา	ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล	92	วนั	ตั้งแต่วนัท่ี	7	มกราคม	2559	–	8	เมษายน	2559	

 2. ความเช่ือมัน่และความเทีย่งตรง 

 	 ผูว้จิยัไดท้ดสอบความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง	โดยการหาค่าอ�านาจจ�าแนก

เป็นรายขอ้	(Discrimination	Power)	โดยใชเ้ทคนิค	Item-	total	Correlation	มนุษยสมัพนัธ์

ท่ีดี	 มีค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	อยูร่ะหวา่ง	0.764	–	0.814	และประสิทธิภาพ	การท�างาน	มีค่า

อ�านาจจ�าแนก	(r)	อยูร่ะหวา่ง	0.726	–	0.804	และใชค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	(Alpha	Coefficient)	

ตามวธีิของ	Cronbach	ซ่ึงมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	มีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	0.810	–	0.812	และ

ประสิทธิภาพการท�างานมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	อยูร่ะหวา่ง	0.812	–	0.829
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 3. สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั 

	 ส�าหรับการวจิยัคร้ังน้ี	ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติในการวเิคราะห์	คือ	การวเิคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณทดสอบความสมัพนัธ์และผลกระทบของมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประสิทธิภาพ

การท�างานของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็	ซ่ึงเขียนเป็นสมการ	ดงัน้ี

 

	 เม่ือ	 	 	 	 แทน		 ค่าคงท่ี

  	 	 แทน		 มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน

  	 	 แทน		 มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ดา้นการเรียนรู้ความรับผดิชอบ

  	 	 แทน		 มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ดา้นการติดต่อส่ือสาร

  	 	 	 แทน		 ประสิทธิภาพการท�างาน

  	 	 	 แทน		 ค่าความคลาดเคล่ือน

ผลลพัธ์การวจิยัและอภปิรายผล

ตารางที ่1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีโดยรวมและเป็นรายดา้นของนกับญัชี

ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็

	 จากตารางท่ี	 1	พบว่า	นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม	 มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั 

การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีโดยรวม	ดา้นการเรียนรู้ความรับผดิชอบ	ดา้นการติดต่อส่ือสาร	และ

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	อยูใ่นระดบัมาก	เน่ืองจาก	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีมีความส�าคญั

ในชีวิตของมนุษย	์ เพราะในการด�าเนินชีวิตประจ�าวนัในทุกๆเร่ือง	มนุษยมี์ความจ�าเป็น 

ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน	 โดยธรรมชาติมนุษยไ์ม่สามารถ 

อยูล่ �าพงัคนเดียวได	้หากแต่ตอ้งอยูร่วมเป็นสงัคม	เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกลู	มีการพ่ึงพาอาศยักนั	

และการท่ีจะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขไดน้ั้น	มนุษยจ์ะตอ้งประพฤติตนดี	 เป็นผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัทุกๆ	คน	 ท่ีติดต่อสมัพนัธ์ดว้ย	มนุษยสมัพนัธ์นั้นมีความส�าคญัต่อ
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บุคคลโดยทั้ง	ในเร่ืองส่วนตวัและส่วนรวม	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	วชิยั	แหวนเพชร	

(2548	:	22)	กล่าววา่	การท่ีเราจะสร้างหรือเกิดมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลข้ึนนั้นจ�าเป็น

ตอ้งมีความเขา้ใจ	 โดยการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษยใ์หเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท	้นัน่คือ	

ต้องรู้จักความต้องการของมนุษย์	 (Human	 Needs)	 ความแตกต่างระหว่างบุคคล	 

(Individual	Difference)	มนุษยเ์ป็นสตัวป์ระเสริฐไม่ใช่เคร่ืองจกัร	(Man	is	Not	a	Things)	

แต่จะตระหนักในศกัด์ิศรีอย่างถ่องแทก้็เพ่ือท่ีจะสามารถสนองความตอ้งการของเขา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม	สมเหตุสมผล	และถกูตอ้งตามกาลเทศะ	เม่ือเราสามารถเขา้ใจทั้งตวัเอง

และบุคคลอ่ืน	การศึกษาตวัเราและผูอ่ื้นตอ้งศึกษาอยา่งตรงไปตรงมา	เพ่ือใหเ้ห็นภาพท่ีแทจ้ริง

ของตวัเรา	 (Real	 Self)	มากท่ีสุด	และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	วราภรณ์	ตระกลูสฤษด์ิ	

(2549	:	96-97)	กล่าววา่	การปฏิบติังานในองคก์รร่วมกนัของบุคลากรจ�านวนมากยอ่มจะมี

ทั้งความคิดเห็นในการปฏิบติังานท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั	ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนันั้น

สามารถน�าไปสู่ความขดัแยง้ในการท�างานได	้ ซ่ึงถา้ปล่อยใหด้�าเนินต่อไปจะเป็นผลเสีย 

ต่อการด�าเนินการขององคก์รในภาพรวม	ดงันั้น	การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีจะช่วยป้องกนัและ

ขจดัความขดัแยง้	ท�าใหก้ารปฏิบติังานนั้นเกิดประสิทธิภาพ	องคก์รจึงควรส่งเสริมบุคลากร 

ใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะ	ของมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ซ่ึงแนวคิดคุณลกัษณะท่ีจะช่วยเสริมสร้าง

ให้เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	 ชมพูนุท	 แท่นค�า	 (2555)	 

พบวา่	นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมยางมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี

โดยรวมและเป็นรายดา้น	อยูใ่นระดบัมาก	ไดแ้ก่	ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	ดา้นการ

เรียนรู้ความรับผดิชอบ	ดา้นการติดต่อส่ือสาร	ดา้นการจูงใจ	และดา้นการเห็นใจหรือเขา้ใจ

ความตอ้งการของผูอ่ื้น

ตารางที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมและเป็นรายด้าน 

ของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็

 

	 จากตารางท่ี	 2	พบว่า	นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม	 มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั 

การมีประสิทธิภาพการท�างานโดยรวม	ดา้นปริมาณ	ดา้นคุณภาพ	และดา้นเวลา	อยูใ่นระดบัมาก 
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เน่ืองจาก	ประสิทธิภาพการท�างานเป็นตวัช้ีวดัความส�าเร็จดา้นการท�างานของนกับญัชี	

ท�าให้นกับญัชีตระหนกัถึงการพฒันาประสิทธิภาพการท�างานของตนเอง	 เพ่ือส่งเสริม 

ให้เกิดการท�างาน	 ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร	ท�าให ้

องคก์รมีความเจริญรุ่งเรือง	สามารถแข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนได	้ ซ่ึงองคก์รจะมีประสิทธิภาพ

มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของคนและองคก์รท่ีตอ้งด�าเนินไปพร้อมๆ	กนั	 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	สมใจ	 ลกัษณะ	 (2543	 :	 11-14)	 กล่าวว่า	 ประสิทธิภาพ 

ในการท�างานในองคก์ร	 เป็นหวัใจของการน�าองคก์ร	 ไปสู่การบรรลุผลความส�าเร็จของ 

การด�าเนินงาน	องคก์รจะมีผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ	ทั้งในดา้นการผลิต	การบริการกา้วหนา้	

สร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกคา้และแก่บุคลากรขององคก์ร	 ก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถ 

ขององคก์รในการพฒันาประสิทธิภาพขององคก์รเอง	สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	ประชุม	

รอดประเสริฐ	(2545	:	332-333)	กล่าววา่	การท�างานท่ีดีมีคุณภาพและ	มีประสิทธิภาพนั้น	

จะตอ้งมีมาตรฐานการท�างานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม	สามารถปรับประยุกต์ให้สอดคลอ้ง 

กบัความเป็นจริง	 และเพ่ือควบคุมการปฏิบติังานให้บรรลุถึงวตัถุประสงคข์ององคก์ร	 

การก�าหนดเป้าหมาย	 (Targets)	หรือมาตรฐาน	 (Standard)	ของงานตอ้งอาศยัวิธีการเชิง

วทิยาศาสตร์เพื่อใหส้ามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใกลเ้คียงกบัความจริงมาก

ท่ีสุด	กล่าวคือตอ้งเป็นขอ้ความท่ีสามารถวดัไดท้ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	และท่ีส�าคญั

เป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีก�าหนดข้ึนนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รหลกั	

หรือตอ้งก�าหนดข้ึนภายหลงัจากท่ีองคก์รหลกัหรือระดบัเหนือข้ึนไปไดก้�าหนดเป้าหมาย

หลกัไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้	และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	ชมพนุูท	แท่นค�า	 (2555)	พบวา่	 

นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมยาง	มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการท�างาน

โดยรวมและเป็นรายดา้น	อยูใ่นระดบัมาก	ไดแ้ก่	ดา้นเวลา	ดา้นคุณภาพ	ดา้นปริมาณ

ตารางที ่3 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประสิทธิภาพการท�างาน

โดยรวม	ของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็

*มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05
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	 จากตารางท่ี	 3	พบว่า	 ตวัแปรอิสระแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนั	 ซ่ึงอาจเป็น	 

Multicollinearity	 ดงันั้น	 ผูว้ิจยัจึงท�าการทดสอบ	Multicollinearity	 โดยใช้ค่า	 VIF	 

ปรากฏว่าค่า	VIF	 ของตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัท่ีไม่ท�าให้เกิดปัญหา	 

Multicollinearity	(Black,	2006)

ตารางที ่4 การทดสอบความสัมพนัธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกบัประสิทธิภาพ 

การท�างานโดยรวมของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็

*	มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05

	 จากตารางท่ี	 4	 พบว่า	 1)	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	 

มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ	การท�างานโดยรวม	 เน่ืองจาก	

เศรษฐกิจการเมืองเปล่ียนแปลงและสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน	 มนุษยสัมพนัธ์ 

กย็ิง่มีความส�าคญัต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมและการปฏิบติังานในองคก์รมากยิง่ข้ึน	เพราะ

มนุษยสัมพนัธ์ช่วยส่งเสริมใหม้นุษยรู้์จกัท่ีจะใหค้วามรักและความเห็นอกเห็นใจ	 เขา้ใจ	

และยอมรับผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษยท่ี์มีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั	ดงันั้น	นกับญัชี 

ท่ีมีความกระตือรือร้นและให้ความส�าคญักับการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ	 

มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถเรียนรู้งานใหม่ท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างรวดเร็ว	 และ 

ให้ความส�าคญัและแสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 

ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จ	 

และผลการด�าเนินงานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว	้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	

ประเวศน	์มหารัตนส์กลุ	(2550	:	39)	กล่าววา่	ในการท�างานงานหน่ึงงานใดหรือการจดัการ

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดจะต้องอาศัยความรู้เป็นอย่างมาก	 มากกว่าจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท	้ 
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คือ	การมีความรู้ทั้งในทางการบริหารและวชิาชีพ	และไม่ใช่แค่รู้อยา่งเดียวตอ้งอาศยัทกัษะ 

และประสบการณ์ดว้ย	และการจะจดัการใหดี้เพียงใด	ตอ้งข้ึนอยูก่บัระดบั	และแก่นสาระ

ของความรู้ในงาน	 และเพ่ือให้การปฏิบติังานส�าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ 

จะตอ้งมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส�าเร็จไปตามเป้าหมาย 

ท่ีองค์การก�าหนดไว	้ ตอ้งศึกษาและใส่ใจศึกษาวิเคราะห์	 แนวทางปฏิบติังานเพ่ือให ้

งานท่ีไดรั้บมอบหมายส�าเร็จทนัเวลาอยา่งสม�่าเสมอ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	ชมพนุูท	 

แท่นค�า	(2555)	พบวา่	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	มีความสมัพนัธ์

และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างาน	ดา้นเวลา	ดา้นคุณภาพ	และดา้นปริมาณ

 ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิาน H
1
 :	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี	ดา้นการพฒันาศกัยภาพ

ของตน	มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ	การท�างาน

	 2)	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 ด้านการเรียนรู้ความรับผิดชอบ	 มีความสัมพนัธ์และ 

ผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ	การท�างานโดยรวม	 เน่ืองจาก	 ในการท�างานบุคคล 

ควรจะเรียนรู้ถึงความรับผดิชอบของตนเอง	รู้วา่ตวัเองมีหนา้ท่ีอะไร	จะตอ้งท�างานอยา่งไร	

โดยไม่ตอ้งรอให้ผูบ้งัคบับญัชามาสั่งงานหรือป้อนงานให้แลว้ค่อยท�า	 แต่ควรจะเรียนรู้ 

ดว้ยตนเองวา่ตนเองจะตอ้งท�างาน	ติดต่อประสานงานอยา่งไรจึงจะสามารถท�างานออกมา

ใหป้ระสบผลส�าเร็จไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	วนัชยั	 มีชาติ	 (2548	 :	 140)	กล่าววา่	 

การเรียนรู้ความรับผดิชอบตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายในการปฏิบติังาน	ในการท�างาน

ร่วมกนั	 เพ่ือใหง้านนั้นบรรลุเป้าหมายอยา่งดีท่ีสุด	ความรับผิดชอบเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

จากท่ีไดคิ้ดหรือคิดได	้ก่อนท่ีจะท�าอะไรลงไปโดยค�านึงถึงผลท่ีจะติดตามมา	จึงเกิดค�าสอน 

ท่ีว่าท�าอะไรขอให้คิดก่อน	ถา้ท�าไปโดยไม่คิดอาจตอ้งเสียใจกบัการกระท�าของตนเอง 

ในภายหลงั	และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	ชมพนุูท	แท่นค�า	(2555	)	พบวา่	มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

ดา้นการเรียนรู้และความรับผดิชอบ	มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ

การท�างาน	ดา้นเวลา	ดา้นคุณภาพ	และดา้นปริมาณ	

 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ H
2
 :	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 ดา้นการเรียนรู้ 

ความรับผดิชอบ	มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างาน

	 3)	 ส�าหรับสมมติฐานท่ี	H
3
	 :	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 ดา้นการติดต่อส่ือสาร	 ไม่มี 

ความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างาน	ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก	

งานบญัชีคือ	 งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ�านวนตวัเลข	วิเคราะห์รายการคา้	บนัทึก	จ�าแนก	สรุป	 

และรายงานผลการด�าเนินงานในรูปแบบของรายงานการเงิน	ท�าใหน้กับญัชีมีความมุ่งมัน่
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ท่ีจะท�างานใหส้�าเร็จตามเป้าหมาย	ท�าใหมี้โอกาสในการติดต่อสมัพนัธ์กนัระหวา่งบุคคล	

หรือการเช่ือมสัมพนัธ์กบับุคคลต่างๆ	ภายในองคก์รนอ้ยลง	 จึงท�างานผลส�าเร็จของาน 

ไม่มีประสิทธิภาพตามท่ีก�าหนดเอาไว	้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ	 วิชยั	 แหวนเพชร	 

(2548	 :	 16)	 กล่าวว่า	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 คือ	 การสร้างเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง 

เรากบัผูอ่ื้น	เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานและอยูร่่วมกนัไดดี้และมีสุข

สรุปการวจิยั

	 การปฏิบติังานทางการบญัชีให้มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 

การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 จึงมีความส�าคญักบันกับญัชี	 เพราะงานบญัชีมิใช่งานท่ีท�าเพียง 

ฝ่ายเดียว	แต่เป็นงานท่ีตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการรับ-จ่ายเงิน	 ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัจดัหาทรัพยากรต่างๆ	 มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 ท่ีตอ้งสัมพนัธ์กบักลุ่มงานต่างๆ	 

ภายในองคก์ร	ดงันั้น	 เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบญัชีของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต

จังหวดัร้อยเอ็ด	 ควรมีความตระหนักและมุ่งเน้นกับการพฒันา	 มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

ในดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	 และดา้นการเรียนรู้ความรับผิดชอบ	 อนัส่งผลให้มี 

ผลการปฏิบติังาน	 ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความตอ้งของผูใ้ช้ขอ้มูล 

ทางการบญัชีอยา่งมีคุณภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 	 1)		นักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม	 ควรน�าหลักของมนุษยสัมพนัธ์	 ได้แก่	 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของตน	ดา้นการเรียนรู้ความรับผดิชอบ	และดา้นการติดต่อส่ือสาร	

ไปปรับใชใ้นการท�างานใหบ้รรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ	อนัน�าไปสู่

การสร้างความไดเ้ปรียบการแข่งขนัทางธุรกิจต่อไป

  2)		นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม	ควรใหค้วามส�าคญักบัการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ 

ท่ีดี	อาทิ	เพื่อนร่วมงาน	ผูบ้ริหาร	หรือบุคคลภายนอกท่ีเขา้ติดต่อประสานงานกบังานหรือ

กบัองคก์ร	ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

	 	 3)	 นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม	ควรใชเ้ป็นขอ้มูลส�าคญัในการพฒันาตนเอง

ให้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี	 อนัจะน�าไปสู่การท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องคก์ร 

ทั้งในดา้นคุณภาพ	และดา้นเวลา	
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 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป

	 	 1)	 ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบและความสัมพนัธ์ของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน	ของนกับญัชีธุรกิจอ่ืน	เช่น	นกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรม

ส่ิงทอ	นกับญัชีธุรกิจ	SMEs	นกับญัชีธุรกิจจ�าหน่ายรถยนต	์นกับญัชีธุรกิจโรงแรม	เป็นตน้	

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลการวิจยัท่ีมีความหลากหลายสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ไดต้รงตาม

วตัถุประสงคไ์ดม้ากยิง่ข้ึน

	 	 2)	 นอกจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้	 ควรใชว้ิธีการ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืนบา้ง	 เช่น	การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (Depth	 –	 Interview)	หรือ 

วธีิสงัเกตการณ์	(Observation)	เพ่ือใหข้อ้มูลอยา่งละเอียด
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