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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลกระทบของการวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม และความผูกพัน

ตอองคกรตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูจัดการทุกฝายในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 117 อุตสาหกรรม ในการทดสอบสมมติฐานใช 

Multiple regression analysis ผลการศึกษาพบวา การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม และความผูกพันตอองคกร 

สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญไปใน

ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน  

งานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีแตกตางออกไปเพ่ือสามารถนําผลการวิจัยน้ี  ไปใช

กับกลุมประชากรกลุมอ่ืนได รวมท้ังอาจนําวิธีการวิจัยแบบอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และกรณีศึกษา เพ่ือนํา

ผลการวิจัยมายืนยันความสัมพันธท้ังหมดของโมเดลน้ี 

 

คําสําคัญ: การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม, ความผูกพันตอองคกร, ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 

Abstract 

 The objective this research is study the effect of comprehensive performance measurement 

and organizational commitment to operating performance of manufacturing business in Nakhon 

Ratchasima Province. Use questionnaires as a tool to collect data from 124 department managers in 

Nakhon Ratchasima province.  In hypothesis testing using Multiple regression analysis, the results 

indicate that comprehensive performance measurement and organizational commitment Affecting 

the operating performance of manufacturing business in Nakhon Ratchasima Province, a significant 

relationship in the same direction as the operating performance. Furthermore, future study needs to 
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develop other methods, which may be apply in the future such as in-depth interview, case studies 

in order to confirm all relationships of this model. 

  

Keywords:   Comprehensive Performance Measurement, Organizational Commitment, Operating 

Performance 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

 องคกรท่ีประสบความสําเร็จ มักเปนองคกรท่ีไดมีการวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม (Comprehensive 

Performance Measurement) ในการปฏิบัติงานอยูเปนประจํา เพราะการประเมินผลทําใหองคกรสามารถทราบ 

สถานะของตนเองวามีสถานะอยางไร ตองมีการปรับปรุงสวนใด เพ่ือท่ีจะไดมีการพัฒนาและแกไขในสวนท่ีเปนงาน

เรงดวน หรือแกไขในลกัษณะการพัฒนาแบบยั่งยนื การใชตัวช้ีวัดวัดผลการดําเนินงานทางการเงินรวมกับตัวช้ีวัดผลการ

ดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงิน จะชวยใหองคกรประสบผลสําเร็จมากข้ึน ดวยเหตุผลอันไดแก ตัวช้ีวัดท่ีไมใชทางการเงิน

มีความสามารถในการขับเคลื่อนผลลัพธทางการเงิน เมื่อใชรวมกับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน จะทําใหเกิด

ความสมดุลในการวัดผลการดําเนินงานระหวางตัวช้ีวัดท่ีเปนตัวขับเคลื่อนผลลัพธ (Performance Drivers) และตัวช้ีวัด

ท่ีเปนผลลัพธ (Outcomes) ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของการบริหารงาน และสามารถคาดการณ

ผลการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดจากตัวขับเคลื่อนผลลัพธ และทราบถึงสาเหตุหรือตัวช้ีวัดท่ีทําใหผลการ

ดําเนินงานขององคกรประสบผลสําเร็จไดอีกดวย (Kaplan & Norton, 1996, p.66) ตัวอยางเชน หากตัวช้ีวัดผลการ

ดําเนินงานท่ีเปนผลลัพธ คือ สวนแบงทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอาจเกิดจากตัวช้ีวัดท่ีเปนตัวขับเคลื่อนผลลัพธ เชน ความพึง

พอใจของลูกคาเพ่ิมข้ึน การผลิตสินคาหรือการใหบริการท่ีมีคุณภาพเปนท่ีนาพึงพอใจแกลูกคา หรือพนักงานมีทักษะ

ความรูความสามารถในการดําเนินงานจนทําใหสามารถพัฒนาสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความ

ตองการของลูกคาไดเปนอยางดี เปนตน  

 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงินจะมุงเนนผลสําเร็จในระยะยาว เมื่อใช รวมกับตัวช้ีวัดผลการ

ดําเนินงานทางการเงินจะทําใหเกิดความสมดุลในการวัดผลการดําเนินงานระหวางตัวช้ีวัดท่ีมุงเนนระยะสั้น ไดแก 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน และตัวช้ีวัดท่ีมุงเนนระยะยาว ไดแก ตัวช้ีวัดดานลูกคา กระบวนการภายในธุรกิจ 

การเรียนรู และการเติบโต เชน การพัฒนาการตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหรวดเร็ว หรือการพัฒนาสินคา

และบริการเพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ การสรางกระบวนการการดําเนินงานท่ีทันสมัย และการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรขององคกร (Kaplan & Norton, 1996, p.67) มุมมองเหลาน้ีจะทําใหผูบริหารไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนใน

การบริหารงาน และทําใหทราบวาองคกรมีจุดออนใดท่ีควรไดรับการปรับปรุงแกไข และจุดแข็งใดควรไดรับการพัฒนา

ใหดียิ่งข้ึนเพ่ือใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดในระยะยาว (Ittner, Larcker & Meyer, 2003, p.731)  

 นอกจากน้ี ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงิน ทําใหผูบริหารมีมุมมองในการบริหารงานท่ีกวางข้ึน

เมื่อใชรวมกับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน จะทําใหเกิดความสมดุลในการวัดผลการดําเนินงานระหวางตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงานทางการเงินและไมใชทางการเงิน ทําใหมีตัวช้ีวัดท่ีหลากหลายและครอบคลุมมุมมองตาง ๆ ท่ัวท้ัง

องคกร โดยไมไดใหความสําคัญกับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานทางการเงินมากจนเกินไป (Kaplan & Norton, 1996, 

p.64; Ittner & Larcker, 2003, p.1) และยังทําใหผูบริหารเกิดการรับรูวาผลการดําเนินงานทางการเงินท่ีเกิดข้ึนไดน้ัน 

เกิดจากตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีไมใชทางการเงินตัวใดเปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ซึ่งจะสงผลใหองคกรเกิดการเรียนรู

และพัฒนาผลการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน 
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 ปจจุบันองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคญักับการประเมินผลการดําเนินงาน เทคนิคหน่ึงท่ีไดรับ

ความนิยมในปจจบัุน คือ Balanced Scorecard (BSC) เทคนิคน้ีมกีารพัฒนามาจากในอดีตท่ีองคกรมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานท่ีเนนในดานการเงิน (Financial Perspective) ดานเดียวมาเปนการประเมินผลดานอ่ืน ๆ ดวย คือ ดาน

ลูกคา (Customer Perspective) ดานกระบวนการภายใน (Internal Perspective) และ ดานการเรียนรู และการ

พัฒนา (Learning and Growth Perspective) (ประจักษ ชอผกา, 2550) 

 สวนเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางองคกรกับบุคลากรขององคกรโดยเฉพาะในเรื่องของ “ความผูกพัน

ตอองคกร” (Organizational Commitment) เปนสิ่งท่ีทุกองคกรตองการใหมี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณ

ปจจุบันท่ีการแขงขันทางธุรกิจตองตัดสินใจดวยคุณภาพของบุคลากร และเพ่ือสรางเสริมแรงจูงใจใหสมาชิกทุมเท

แรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานใหกับองคกรมากข้ึน และสามารถใชทํานายอัตราการเขา - ออกงาน (Turnover) 

ขององคกรไดเปนอยางดี เน่ืองจากในบางครั้งบุคลากรอาจไมพอใจเงินเดือนท่ีไดรับหรือไมพอใจผูบังคับบัญชา น่ันคือ 

บุคลากรมีความไมพอใจในงานเกิดข้ึน แตความผูกพันตอองคกรในระดับสูงอาจจะเปนสิ่งท่ีขมความไมพอใจเอาไว  ทํา

ใหบุคลากรตัดสินใจท่ีจะมีสวนรวมกับองคกรตอไปได (แสงเดือน รักษาใจ, 2554) และท่ีสําคัญการลาออกของบุคลากร

สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานขององคกร ดังน้ัน ผูนําองคกรจึงมักพยายามคนหาวิธีท่ีจะรักษาบุคลากรไวใหได 

(Dong, Mitchell, Lee, Holtom, & Hinkin, 2012) เน่ืองจากการรักษาบุคลากรไดกลายเปนสวนหน่ึงของความสําเร็จ

ขององคกร (Moussa, 2013) ดังน้ัน ความตองการสูงสุดขององคกร คือ การรักษาบุคลากรใหรวมงานมากกวา 5 ป 

(Bagga, 2013) ท้ังน้ี ก็เพ่ือรักษาผลลัพธขององคกร ซึ่งในป ค.ศ. 2011 Ballinger et al. ไดพบวา ครึ่งหน่ึงของ

บุคลากรท่ีลาออกจากงานในชวง 5 ปแรกของการทํางาน ทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทมาก น่ันเปนเหตุผลท่ี

นายจางใหความสําคัญกับการใชนโยบายท่ีเพ่ิมความผูกพันของบุคลากรกับองคกร ซึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกการเปลี่ยน

งานใหมน้ันจัดเปนเรื่องธรรมดา แตก็มีแนวโนมวานายจางและบริษัทตางก็ตองการความมั่นคงของบุคลากรท่ีจะยึดมั่น

อยูในบริษัทของตนตอไป เพ่ือการดําเนินงานท่ีราบรื่น และมปีระสิทธิภาพ (McInerny et al., 2015) และเมื่อพิจารณา

ถึงประสิทธิภาพของบุคคล (Human Efficiency) จะพบวา มีความสัมพันธในแงบวกกับสิ่งท่ีทุมเทใหกับงาน ซึ่ง

ประสิทธิภาพในการทํางานน้ันมองจากแงมุมของการทํางานแตละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีใหกับงาน 

(Ryan & Smith, 1954) สวนประสิทธิภาพขององคกร คือ การบรรลุเปาหมายขององคกร โดยความรูสึกผูกพันเปน

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพขององคกร (Katz & Kahn, 1978) 

 

ทฤษฎีท่ีใชในงานวิจัย 

     ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยใชทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 2 ทฤษฏี คือ 

1) Instrumental Theory ของ S.V Gellerman (1963) เปนทฤษฏีท่ีวาดวยการใชเครื่องมือหรือ

แรงจูงใจโดยใชผลประโยชนเขามาเก่ียวของ เสนอวาคนสวนใหญจะใหความสําคัญสิ่งท่ีตนเองตองการท่ีจะไดรับ เชน 

การประเมินผลท่ีดี  คาตอบแทนท่ีดีกวาและการเลื่อนตําแหนง และเช่ือวากระบวนการท่ียุติธรรมจะนําไปสูผลลัพธท่ี

ยุติธรรม เงินไมไดมีความหมายอะไรในตัวของมันเองตราบเทาท่ีคนไมมองในแงของเครื่องมือท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย

ของตน ดังน้ันเงินในความหมายของคนแตละคนอาจไมเหมือนกัน และแมแตคนๆเดียวกัน ในเวลาท่ีตางกัน เงินก็มี

ความหมายไมเหมือนกัน เงินจะมีอิทธิพลก็ตอเมื่อมันเช่ือมโยงเขากับความตองการ (Needs) ของคน เงินจึงเปนเพียง

สัญลักษณ (Symbol) ของเปาหมายท่ีวางไวเทาน้ัน 

2) Group Value Theory ของ Lind and Tyler (1988)  เปนทฤษฏีท่ีไมเก่ียวของกับการใชเครื่องมือ

มากระตุนแรงจูงใจ ซึ่งกลาวคือบุคคลมีความตองการใหตนเองมีคาในสังคม, กลุม หรือองคกร โดยไมมองเรื่องของตัว
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เงินแตจะใหความสําคัญกับเหตุผลทางจิตใจ ซึ่งมีความเก่ียวของกับสถานภาพในสังคม ความภูมิใจในตนเองภายในกลุม 

เพ่ือความจงรักภักดีตอกลุมท่ีตนอยู ซึ่งมองวากระบวนการท่ียุติธรรมจะเปนพ้ืนฐานของการเห็นคุณคาในตนเองและ

คุณคาของกลุม 

ดงัน้ัน จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยเช่ือวาการวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมและความ

ผูกพันตอองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน จึงนํามาสูสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

  สมมติฐานท่ี 1: การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน 

  สมมติฐานท่ี  2: ความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

จากการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยในอดีตและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

งานวิจัยน้ีใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง คือ อุตสาหกรรมผลิตในจังหวัดนครราชสีมา จํานวนท้ังสิ้น 124 

อุตสาหกรรม จากฐานขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา (21 ธันวาคม 2561)  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือ 

แบบสอบถาม โดยเก็บจาก ผูจัดการทุกฝายซึ่งมีความรูเก่ียวกับองคกรเปนอยางดี  โดยจัดสงแบบสอบถามไปยัง

อุตสาหกรรมท้ังสิ้น 124 อุตสาหกรรม ไดรับแบบสอบถามท่ีสมบูรณและพรอมทดสอบสมมติฐานจํานวน 117 ฉบับ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ขอคําถามท่ีใช

แสดงความคิดเห็นเปนแบบ 5 ระดับ ในแตละตัวแปรจะประกอบไปดวย 4 ขอคําถาม รวมจํานวนท้ังสิ้น 12 ขอคําถาม

ท่ีไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม 

 2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามฉบับราง 

เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เมื่อแกไขตามคําแนะ

นนําของผูเช่ียวชาญผูเก็บแบบสอบถามไดดําเนินการทดลองใชแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด กับผูบริหารท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง  เพ่ือหาความเช่ือถือได (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเช่ือถือไดของ

แบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ไดคาความเช่ือถือ

ไดของทุกตัวแปรทุกตัว อยูระหวาง 0.810 - 0.846 

H2+ 

H1+ การวัดและประเมนิผล

ที่ครอบคลุม 
ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน 

 

ความผูกพันตอองคกร 
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    การวิเคราะหขอมูล  

   เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว จึงทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของคําตอบใน

แบบสอบถามท้ังหมด ตัวแปรท่ีผูวิจัยคาดวาจะมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงานในครั้งน้ีมี 2 ตัวแปร 

 1. การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม 

 2. ความผูกพันตอองคกร 

 

   ตัวแปรท้ังหมดท่ีใชในการศึกษาถูกนํามาทําการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

regression analysis) 

 โดยใชสมการโครงสราง ดังน้ี 

  Equation 1:  OP   =  α1 + β1CPM + β2OC + ε1 

 

αn    แทนท่ี     คาคงท่ี 

βn    แทนท่ี     คาสมัประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรอิสระ  

                     แตละตัว 

OP    แทนท่ี    ประสิทธิภาพการดําเนินงาน   

CPM     แทนท่ี     การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม 

OC       แทนท่ี     ความผูกพันตอองคกร 

ε         แทนท่ี     คาความคลาดเคลื่อน 

 

 การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม และความผูกพันตอองคกรตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน: ธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือ

ปองกันปญหา Multicollinerarity ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยพิจารณาจากคา VIF ของตัวแปร

อิสระซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมถึงข้ันกอใหเกิดปญหา Multicollinerarity (Neter, Wasserman 

and Kutner :1985) สามารถนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได โดยไดเสนอผล

การวิเคราะหดังตารางท่ี 1  

 

ตาราง 1  ปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิภาพการดําเนินงาน 

ลําดับท่ี Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

1 การวัดและประเมินผลท่ี

ครอบคลมุ (CPM) 

0.432 0.083 5.192 0.000 

2 ความผูกพันตอองคกร (OC) 0.234 0.083 2.814      0.005 

n = 117, R2 = 0.383, R2adj = 0.376 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตาราง 1 การศึกษาการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุของความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผล

ตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยเลือกใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี Enter ซึ่งเปนการเลือกตัวแปร

อิสระเขาสมการถดถอยเชิงพหุในข้ันตอนเดียว ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ
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ประสิทธิภาพการดําเนินงาน คือ การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม และความผูกพันตอองคกร ท่ีระดับ 0.05         

โดยสงผลถึงรอยละ 37.6 (R2adj = 0.376) จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 และ 2 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา 

สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุม และความผูกพันตอ

องคกร ตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปจจัยท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ

การดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัดนครราชสีมา คือ ท้ังสองปจจัย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญไปในทิศทาง

เดียวกันกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kaplan & Norton, 1996, p.64; Ittner & 

Larcker, 2003, p.1 และ แสงเดือน รักษาใจ, 2554 ตามลําดับ 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจผลิตในจังหวัด

นครราชสีมา เปนการเพ่ิมวรรณกรรมท่ีไมซ้ํากับงานวิจัยท่ีผานมาเพ่ือเปนการขยายความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน นอกจากน้ีผลการวิจัยในครั้งน้ียังเปนการยืนยันทฤษฎีฐานทรัพยากรขององคกร 

Resource based view theory of the firm (RBV) ซึ่งเปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงการท่ีกิจการไดใหความสนใจในเรื่อง

ทรัพยากรในองคกร การท่ีองคกรจะไดเปรียบเชิงการแขงขันน้ัน องคกรควรพิจารณาถึงทรัพยากร (resource) และ

ความสามารถ (capabilities) ท่ีมีอยู แทนท่ีจะพิจารณาในการแขงขันดานตนทุนกับตัวผลิตภัณฑใหเกิดความแตกตาง

จากคูแขงขันแตจะใหความสําคัญกับการพัฒนาและทําการวางแผนเก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมภายนอก องคการใด ๆ ก็ตามท่ีมีทรัพยากรท่ีมีคุณคาคือทําใหเพ่ิมมูลคาท่ีเปนเงินได จะ

สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ   

งานวิจัยในอนาคตอาจดําเนินการเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีแตกตางออกไปเพ่ือสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปใช

กับกลุมประชากรกลุมอ่ืนได รวมท้ังอาจนําวิธีการวิจัยแบบอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก และกรณีศึกษา เพ่ือนํา

ผลการวิจัย มายืนยันความสัมพันธท้ังหมดของกรอบแนวคิดน้ี 
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