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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จาํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์     
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP 2 คร้ัง/เดือน ใชเ้งินตํ่ากว่า 500 บาท/คร้ัง ซ้ือเพื่อไวใ้ช้
เองเป็นประเภทอาหารหรือเคร่ืองด่ืม เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กับเพื่อน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สําหรับดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบั
มาก  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ OTOP               
ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนและสถานภาพสมรส ต่างกัน ให้
ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ทั้ง 4 ดา้น แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดต่้อ
เดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study consumer buying behavior of OTOP products and 
marketing mix factors influencing on consumer buying behavior of OTOP products, and to compare consumer 
buying behavior of OTOP products and marketing mix factors influencing on consumer buying behavior of 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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OTOP products, classified by demographic traits.  There were 384 samples in this research. The questionnaire 
was used as a research tool.  Data analyses were by percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis    
of variance. 
 The research results showed that the consumers bought OTOP products twice a month, spent money 
less than 500 Baht a month, bought food and drink products for their own use, and bought the products with 
friends. The marketing mix factors influencing on consumer buying behavior of OTOP products overall were at 
high level.  When considered aspect by aspect, the marketing mix factors were at the highest level in product 
aspect, and at high level in price, place, and promotion aspects. The comparison results of consumer buying 
behavior of OTOP products, classified by demographic traits over all showed statistical difference at 
significance level of 0.01. When considered aspect by aspect, the consumers with different monthly income and 
martial status had the opinions in 4 aspects with statistical difference at significance level of 0.01. The 
consumers with different education level, martial status, career and monthly income had the consumer buying 
behavior of OTOP products with statistical difference at significance level of 0.01. 
 
ความนํา 
 ในหว้งเวลาท่ีประเทศชาติ กาํลงัเผชิญปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ และประชาชน ทุกระดบัประสบปัญหา
ต่างๆ ปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดบัรากหญา้ ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือปัญหาความยากจน 
รัฐบาลจึงไดป้ระกาศสงครามกบัความจน โดยไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่า จะจดัใหมี้โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑเ์พื่อให้แต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาสินคา้ โดยรัฐพร้อมท่ีจะเขา้ช่วยเหลือใน
ดา้นความรู้สมยัใหม่ และการบริหารจดัการเพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ดว้ยระบบร้านคา้เครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างชุมชนให้
เขม้แข็ง พ่ึงตนเองได ้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายไดด้ว้ยการนาํทรัพยากรภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีต้องการของตลาด ทั้ งในและ
ต่างประเทศ (www.thaitambon.com) 
 “หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(One Tambon One Product : OTOP)” เป็นแนวทางประการหน่ึง ท่ีจะสร้าง
ความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีข้ึน โดยการผลิตหรือการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน สามารถจาํหน่ายในตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยมีหลักการ พ้ืนฐาน 3 
ประการ คือ 1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (local yet global) 2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(self-reliance 
creativity) และ 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(human resource development) 
 ผลิตภณัฑไ์ม่ไดห้มายถึงตวัสินคา้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิด รวมถึงการบริการ 
การดูแลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น      
จุดขายท่ีรู้จักกันแพร่หลายไปทัว่ประเทศและทัว่โลก การดาํเนินงานตามโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์        
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มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน 2) สร้างความเขม้แขง็ใหส้ามารถคิดเอง ทาํเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 4) ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์อง
ชุมชน ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน (http://thaitambon.com) 
 โครงการ OTOP เป็นโครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายสาํคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชน โดยพยายามท่ี
จะนาํเอาภูมิปัญญาพื้นบา้น วตัถุดิบ และทรัพยากรในชุมชนมาเป็นพื้นฐานในการพฒันาผลิตภณัฑ ์ภาครัฐจะเขา้
ไปช่วยส่งเสริมทางดา้นการบริหารจดัการ การเสริมสร้างทางดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑ์ และช่องทางการตลาด    
โดยมีการวางเป้าหมายไวว้่าสุดทา้ยแลว้ผลิตภณัฑ ์ OTOP จะสามารถนาํไปขายในตลาดโลกได ้เป้าหมายของ
โครงการน้ีไม่ไดมี้เพียงทางดา้นการสร้างรายได ้สร้างงาน และอาชีพใหแ้ก่ชุมชนเท่านั้น แต่ยงัมีการวางเป้าหมาย
ถึงการพฒันาชุมชนท่ีเขม้แข็ง ผ่านกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนในการทาํงานร่วมกนั โครงการน้ีมกัจะถูก
นาํไปเป็นจุดสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศเม่ือมีการประชุมนานาชาติในประเทศอยูเ่สมอ 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภคจงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑข์องตาํบล
ต่างๆ ในจังหวดัสมุทรปราการ อีกทั้งเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์อนัเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลต่อการเพิ่ม
ยอดขายผลิตภณัฑข์องแต่ละตาํบลในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
วตัถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภค จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP ของผูบ้ริโภค จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ และเคยซ้ือผลิตภณัฑ ์
OTOP จาํนวน 100,000 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) และ
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 384 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่ง ออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี     1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี     2   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของ
ผูบ้ริโภค จาํนวน 20 ขอ้ 
 ตอนท่ี     3   พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภค จาํนวน 5 ขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามใหผู้บ้ริโภคท่ีอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการและเคยซ้ือผลิตภณัฑ ์
OTOP ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 384 คน ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนมา จาํนวน 383 ชุด คิดเป็นร้อยละ 99.75 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และ พฤติกรรมกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภค โดยใชค้วามถ่ี 
และค่าร้อยละวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภค 
โดยใช ้ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชไ้ค-สแควร์ (  2) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการซ้ือผลติภณัฑ์ OTOP ของผู้บริโภค 
 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.06 ปี อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 68.15 
รองลงมา อาย ุ40 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 16.97 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 71.20  รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 19.11 อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ 42.07 รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 30.29 มีรายไดต่้อ
เดือน 20,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 49.08 รองลงมา 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 23.76 สถานภาพโสด ร้อยละ 54.05 
รองลงมา สมรส ร้อยละ 42.30 
 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP สรุปไดด้งัน้ี 
จาํนวนคร้ังต่อเดือนของการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ ์ OTOP 2 คร้ัง/ เดือน ร้อยละ 
43.34 รองลงมา 1 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 37.34 ค่าใชจ่้ายโดยประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP แต่ละคร้ัง ผูบ้ริโภค 
ส่วนใหญ่ จ่ายเงินตํ่ากวา่ 500 บาท ร้อยละ 34.46 รองลงมา 500-1,000 บาท ร้อยละ 22.72 วตัถุประสงคข์องการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์OTOP ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเพื่อใชเ้อง ร้อยละ 66.58 รองลงมา ซ้ือเป็นของฝาก ร้อยละ 31.59 ประเภท
ของผลิตภณัฑ ์ OTOP ท่ีซ้ือมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ ซ้ืออาหาร/เคร่ืองด่ืม ร้อยละ 34.20 รองลงมา ของใช้
ประจาํวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน ร้อยละ 30.03 ผูท่ี้เดินเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP กบัท่าน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เดินเลือก
ซ้ือกบัเพือ่น ร้อยละ 34.47 รองลงมา เดินคนเดียว ร้อยละ 30.55 
 2. การวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ OTOP ของผู้บริโภค 
 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.18) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.51-4.76) 4 รายการคือ 
  ผลิตภณัฑมี์กระบวนการผลิตท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
  ผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่ มีคุณภาพ ตรงความตอ้งการ 
  รูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ทนัสมยั เหมาะท่ีจะเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆ 
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  บรรจุภณัฑมี์ความคงทน สวยงาม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค เพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ การศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดต้่อเดือน 15,001-20,000 บาท และ 20,000 บาท ข้ึนไป สถานภาพสมรส ดา้นราคา 
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
( x =4.09-4.31) ทุกรายการคือ 
  ผลิตภณัฑมี์ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
  ผลิตภณัฑมี์ป้ายราคาชดัเจน 
  ผลิตภณัฑมี์ราคาถูกกว่าผลิตภณัฑจ์ากแหล่งอ่ืนๆ 
  ผลิตภณัฑท่ี์สวางจาํหน่ายสามารถต่อรองราคาได ้
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค เพศชายและเพศหญิง อายนุอ้ยกว่า 30 ปี และ 30-40 ปี การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อ
เดือน 15,001-20,000 บาท และ 20,000 บาท ข้ึนไป สถานภาพสมรส และ โสด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
( x =3.85-4.20) ทุกรายการคือ 
  สถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกมาก 
  สถานท่ีจาํหน่ายเดินทางไปมาสะดวก หาง่าย และท่ีจอดรถสะดวก 
  มีบริการจดัส่งสินคา้ในกรณีท่ีสัง่ซ้ือเป็นจาํนวนมาก 
  สถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์มีการจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่และการจดัร้านท่ีทนัสมยั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภค เพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ       
มีรายไดต้่อเดือนตํ่ากวา่  10,000 บาท, 15,001-20,000 บาท และ20,000 บาท ข้ึนไป สถานภาพสมรส และโสด 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.93) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.55-4.31) 6 รายการคือ 
  การจดัร้านโชวผ์ลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิตตามหา้งสรรพสินคา้ 
  การจดัเทศกาลอาหารหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑต์ามหา้งสรรพสินคา้ 
  การจดัรูปแบบผลิตภณัฑพิ์เศษในช่วงเทศกาลต่างๆ 
  มีพนกังานใหค้าํอธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
  การโฆษณาทางส่ือต่างๆ เช่น ส่ือทางอินเตอร์เน็ท ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
  การจดัรายการพิเศษ ลด แลก แจก แถม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี สถานภาพโสด 
 3. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผู้บริโภค จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
การซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ค่าเฉล่ียในภาพรวม แตกต่าง
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กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เกือบทุกกลุ่ม ยกเวน้ระดบัการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนและสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 ขอ้ คือ ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ
ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 ขอ้ คือ 
  1. ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 
  2. รูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ทนัสมยั เหมาะท่ีจะเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆ 
  3. ผลิตภณัฑมี์กระบวนการผลิตท่ีปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั สถานภาพสมรสต่างกนั และอายุต่างกนั   
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า เฉพาะผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ทุกรายการคือ  
  ผลิตภณัฑมี์ป้ายราคาชดัเจน 
  ผลิตภณัฑมี์ราคาถูกกว่าผลิตภณัฑจ์ากแหล่งอ่ืนๆ 
  ผลิตภณัฑท่ี์วางจาํหน่ายสามารถต่อรองราคาได ้
  ผลิตภณัฑมี์ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั อายตุ่างกนั รายไดต่้อเดือนต่างกนั และสถานภาพ
สมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า เฉพาะผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01          
ทุกรายการคือ 
  สถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์มีการจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่และการจดัร้านท่ีทนัสมยั 
  สถานท่ีจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกมาก 
  สถานท่ีจาํหน่ายเดินทางไปมาสะดวก หาง่าย และท่ีจอดรถสะดวก 
  มีบริการจดัส่งสินคา้ในกรณีท่ีสัง่ซ้ือเป็นจาํนวนมาก 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั อาชีพต่างกนั มีรายได ้ ต่อเดือนต่างกนั 
สถานภาพสมรสต่างกนั และ อายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เฉพาะผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 ขอ้ คือ 
  การประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑโ์ดยหน่วยงานภาครัฐ 
  การโฆษณาทางส่ือต่างๆ เช่น ส่ือทางอินเตอร์เน็ท ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
  การจดัรูปแบบผลิตภณัฑพ์ิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ 
  มีพนกังานใหค้าํอธิบายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
  การจดัรายการพิเศษ ลด แลก แจก แถม 
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 และ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ คือการจดัร้านโชวผ์ลิตภณัฑ ์และ
กระบวนการผลิตตามหา้งสรรพสินคา้ การจดัเทศกาลอาหารหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑต์ามหา้งสรรพสินคา้ 
 4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ OTOP รายการต่างๆ ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ สรุปได ้ดงัน้ี  
 1. จาํนวนคร้ังต่อเดือนของการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ OTOP ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาและ
สถานภาพสมรสต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 2. ค่าใชจ่้ายโดยประมาณในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ OTOP แต่ละคร้ัง ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์
ต่างกนั คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์
OTOP แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3. วตัถุประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ ์ OTOP ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ
อาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ OTOP แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั 
 4. ประเภทของผลิตภณัฑ ์OTOP ท่ีซ้ือมากท่ีสุด ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
และสถานภาพสมรส ต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์ OTOP แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 5. ผูท่ี้เดินเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ OTOP กบัท่าน ผูบ้ริโภคท่ีมี อาชีพ รายไดต้่อเดือน สถานภาพสมรส และ
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการการซ้ือผลิตภณัฑ ์ OTOP แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยั เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑO์TOP ของผูบ้ริโภค 
จงัหวดัสมุทรปราการ ไดข้อ้มูลเก่ียวกบั สถานภาพของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP และ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. สถานภาพและพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์ OTOP ของผู้บริโภค 
  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.06 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
71.20 อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ 42.07 มีรายไดต่้อเดือน 20,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 49.08 รองลงมา 15,001-
20,000 บาท ร้อยละ 23.76  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ของผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายคร้ังละตํ่ากว่า 
500 บาท ร้อยละ 34.46  วตัถุประสงคข์องการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือใชเ้อง ร้อยละ 66.58 
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ OTOP ท่ีซ้ือมากท่ีสุด คือ ซ้ืออาหาร/เคร่ืองด่ืม ร้อยละ 34.20 รองลงมา ของใชป้ระจาํวนั 
เช่น สบู่ ยาสีฟัน ร้อยละ 30.03 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรชยั  พรประเสริฐสุข (2547:บทคดัยอ่) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์จงัหวดัสิงห์บุรี พบว่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อ
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เดือนเฉล่ียระหว่าง 10,001-15,000 บาท ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเป็นอาหาร ไดแ้ก่ กุนเชียงหมู และปลา ส่วนท่ี
ไม่ใช่อาหาร ไดแ้ก่ ไมก้วาดดอกหญา้ เน่ืองจากสินคา้มีคุณภาพมาตรฐานและราคาถูก ใชเ้วลาในการซ้ือโดยเฉล่ีย 
15-30 นาที และใช้เงินประมาณ 300 บาท และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ สมภพ จรรยาวฒันานนท ์
(2548:บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์”       
ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีมาซ้ือสินคา้เป็นผูห้ญิง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ดือนละ 5,001-10,000 บาท มีจุดประสงคใ์นการซ้ือสินคา้ไปใช ้   
หรือบริโภคเอง ประเภทของสินคา้ท่ีชอบซ้ือ ไดแ้ก่ ขนม ของกินต่างๆ ซ้ือสินคา้เป็นเงินต่อคร้ัง 101-250 บาท   
จากขอ้คน้พบดังกล่าว มีความสอดคล้องกับลกัษณะของสังคมและวฒันธรรมของไทย คือ ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีซ้ือ    
สินคา้ประเภทอาหาร เคร่ืองด่ืม และของใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ เป็นผูห้ญิง ดังนั้ น ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ           
แต่ละคร้ังจะมีจาํนวนไม่มากนกั โดยเฉพาะปัจจุบนัมีแหล่งจาํหน่ายสินคา้ให้เลือกมากมาย ทั้งห้างสรรพสินคา้ 
ตลาดนดัตามชุมชน ผูข้ายสินคา้หาบเร่ จากแหล่งต่างๆ ขอ้เสนอแนะในการผลิตสินคา้ของกลุ่มต่างๆ ประเภท
หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ควรได้รับการสนับสนุน ให้ความรู้ และเทคนิคการผลิตท่ีทนัสมัย และมีคุณภาพ       
จากหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สินคา้ ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืม ควรได้รับ     
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน อ.ย. เพื่อทาํใหสิ้นคา้ไดรั้บความน่าเช่ือถือ  ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในการบริโภค          
ทาํใหมี้การบอกกล่าวปากต่อปาก เป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้ใหก้บัผูข้ายโดยตรง 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ OTOP ของผู้บริโภค 
  ผูบ้ริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์OTOP ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( x =4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัระดบัมากท่ีสุด ( x =4.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x =4.51-
4.76) จาํนวน 4 รายการ เช่น ผลิตภณัฑแ์ปลกใหม่ มีคุณภาพตรงความตอ้งการ รูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ทนัสมยั 
เหมาะท่ีจะเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆ เป็นตน้ ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัระดบัมาก ( x =4.24) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x =4.09-4.31) ทุกรายการ เช่น ผลิตภณัฑมี์ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  
ผลิตภณัฑมี์ราคาถูกกว่าผลิตภณัฑจ์ากแหล่งอ่ืนๆ  เป็นตน้ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั
ระดบัมาก ( x =4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x =3.85-4.20) ทุกรายการ เช่น สถานท่ี
จาํหน่ายผลิตภณัฑมี์ใหเ้ลือกมาก สถานท่ีจาํหน่ายเดินทางไปมาสะดวก หาง่าย และท่ีจอดรถสะดวก เป็นตน้  ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ( x =3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก ( x =3.55-4.31) จาํนวน 4  รายการ เช่น การจดัร้านโชวผ์ลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิตตามหา้งสรรพสินคา้       
มีพนักงานให้ค ําอธิบายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สมภพ  จรรยาวัฒนานนท ์
(2548:บทคดัยอ่) ท่ีพบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภค
ให้ความสําคญัมาก คือ สินคา้มีคุณภาพดี ปัจจัยด้านราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปัจจัยด้านสถานท่ี
จาํหน่าย คือ มีสินคา้หลายชนิดจาํหน่ายในท่ีแห่งเดียวกัน และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย คือ พนักงาน       
พูดจาสุภาพ สามารถแนะนาํ สินคา้ได ้จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค นั่นคือ 
ผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะแตกต่างกนัหลายประเด็น เช่น ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นตน้   
แต่ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการหรือความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีเหมือนกนัคือ ผูบ้ริโภคตอ้งการ
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สินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตอ้งการสินคา้หลากหลายรูปแบบ สินคา้ท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยเฉพาะตอ้งการ
พนกังานท่ีมีกริยามารยาทเรียบร้อย พดูจาไพเราะมีความรู้ สามารถใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัสินคา้ได ้
 3. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผู้บริโภค จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม        
ทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ ์OTOP แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุปไดคื้อ ด้านผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั และสถานภาพต่างกนั       
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคท่ีมี  
อาชีพต่างกนั มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั สถานภาพสมรสต่างกนั และอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
ต่างกัน อายุต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกัน และสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน     
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั อาชีพต่างกนั 
มีรายได้ ต่อเดือนต่างกนั สถานภาพสมรสต่างกนั และ อายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่าง         
มีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํกบัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรชยั พรประเสริฐสุข 
(2547:บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและราชไดเ้ฉล่ียต่อ   
เดือนต่างกนั ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้จากโครงการ “หน่ึงตาํบล          
หน่ึงผลิตภณัฑ”์ ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกัน ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกับทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค นั่นคือ ผูบ้ริโภคท่ีมี
คุณลกัษณะและสถานภาพต่างกนั ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นและความตอ้งการแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ภาครัฐควรเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนดา้นต่างๆ ให้มากข้ึน ไดแ้ก่ การเงิน การตลาด ตลอดจนการฝึก 
อบรมใหอ้งคค์วามรู้ในเร่ืองต่างๆ สาํหรับผูป้ระกอบการซ่ึงควรมีความรู้ในดา้นการผลิต การควบคุมมาตรฐานการ
ผลิตท่ีปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทาํใหผ้ลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ของลูกคา้ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสําคญัในทั้ง 3 ดา้น คือ  1) การวางแผนดา้นการตลาด       
การประชาสัมพนัธ์ การจดัหาสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้และสะดวกแก่ลูกคา้ในการจดัซ้ือ รวมทั้งควรจดัใหมี้บริการ
หลงัการขาย เพื่อสร้างความมัน่ใจและพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้  2) ภาครัฐจดัใหมี้การวิจยั และพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้ผูป้ระกอบการ มีการคิดคน้และแสวงหาส่ิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ลอกเลียนแบบของผูใ้ด  
เปิดโอกาสให้ลูกคา้ติชมและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ และมีการปรึกษากนัระหว่างผูป้ระกอบการ    
3) ผูป้ระกอบการตอ้งมีจรรยาบรรณการประกอบอาชีพ ตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์OTOP ระดบั 5 ดาว คงไวซ่ึ้งคุณภาพและมาตรฐานนาํไปสู่ความสาํเร็จ
ท่ีย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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ประสิทธิผลของโครงการและความพงึพอใจของประชาชนต่อโครงการเทศบาลเล็ก 
ในเทศบาลใหญ่ : กรณศีึกษาชุมชนบะขาม ตําบลในเมือง  

 อําเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น* 
Project Effectiveness and People Satisfaction upon Small Scale Municipality in 

Large Scale Municipality: A Case Study of Bakham Community,  
Naimuang Sub-distr ict, Muang Distr ict, KhonKaen Province 

 
นายธราวฒิุ เคนคาํภา** 

Mr. Tarawut Kenkumpha** 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโครงการและความพึงพอใจของประชาชน     
ต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ของชุมชนบะขาม ตําบลในเมือง อาํเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น           
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบะขาม ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 338 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย และ คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัประสิทธิผลของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมิติดา้นการกระจายอาํนาจมีระดบัประสิทธิผล อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหาร และดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ส่วนมิติดา้นการมีส่วนร่วม 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านวันสําคัญและจารีตประเพณี                
ดา้นการศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
พฒันารายได้ ด้านอ่ืนๆ ด้านสวสัดิการสังคม และด้านการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได้ อยู่ในระดับน้อย 
ตามลาํดับ 2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านวนัสําคญัและจารีตประเพณี ด้านสวสัดิการสังคม ด้านส่งเสริม         
การมีส่วนร่วมและพฒันารายได ้ด้านการศึกษา ดา้นอ่ืนๆ และดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดับมาก 
ส่วนดา้นการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study project effectiveness and people satisfaction upon small 
scale municipality in large scale municipality of Bakham Municipality, Naimuang Sub-district, Muang District, 
KhonKaen Province. The sampling group used for this research was 338 people residing at Bakham 
community, Naimuang Sub-district, Muang District, Khon Kaen Province, the tool used for data collection was 
questionnaire, and the data analysis was made by statistical package program to find out percentage, mean, and 
standard deviation. 
 Results of the research found that the project effectiveness level of the small scale municipality 
project in the large scale municipality project by overall was medium level; the project effectiveness in 
decentralization aspect was at high level. When considered in each aspect it was found that the aspects of 
budget, administration, and personnel were at high level, for the aspect of participation by overall was at 
medium level. When considering in each aspect it was found that the aspects of the important days, traditions, 
and education were at medium level, for the aspects of public health and environment, participation promotion 
and income development and others such as social welfare, occupational promotion and income development 
were at low level respectively. The aspect of people satisfaction upon the projects of small scale municipality in 
large scale municipality by overall was at high level. When considering in each aspect it was found that the 
aspects of important days, tradition, social welfare, participation promotion, and income development, 
education and others such as public health and environment they were at high level, whereas for occupational 
promotion and income development they were at medium level. 
 
ความนํา 
 การปกครองทอ้งถ่ินเป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งท่ีเกิดจากระบบการกระจายอาํนาจการปกครอง
จากรัฐบาลไปยงัทอ้งถ่ินใหส้ามารถดาํเนินกิจการใดๆ ไดต้ามขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด การปกครองทอ้งถ่ินมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารจดัการในเร่ืองกิจการต่างๆ ของรัฐให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้ นการปกครองท้องถ่ินยงัเป็นสถาบันให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ชูวงศ ์ฉายะบุตร, 2539, หนา้ 25-26) เทศบาลเป็น
หน่วยงานการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บการจดัตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2476 แนวความคิดและแบบรูปแบบ
โครงสร้างของเทศบาลไทยเลียนแบบมาจากประเทศตะวนัตกนั้น นบัว่าเป็นหน่วยการปกครองท่ีมีลกัษณะเป็น
อุดมคติของหลกัการกระจายอาํนาจมากท่ีสุด (วิทยา นภาศิริกุลจิต, 2523, หนา้ 61) ยิง่ไปกว่านั้นเทศบาลยงัไดเ้ช่ือ
ว่าเป็นสถาบนัหลกัของการปกครองของประชาชนในทอ้งถ่ิน บทบาทหนา้ท่ีสาํคญัของเทศบาลในฐานะดงักล่าว
ได้แก่ การให้ความรู้ความเขา้ใจในด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้ งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติัอยา่งถ่องแทแ้ละกวา้งขวางแก่ประชาชน โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิทางการเมืองโดยการ
เลือกตั้ งหรือการรับสมคัรรับเลือกตั้ ง เพ่ือเขา้ไปบริหารทอ้งถ่ินของตนเองในฐานะเป็นตวัแทนของประชาชน 
นอกจากบทบาทหนา้ท่ีในดา้นการเมืองแลว้ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การใหบ้ริการบรรเทา
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ทุกข์บาํรุงสุขแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างเป็นธรรม การท่ีรัฐบาลไดม้อบอาํนาจให้แก่เทศบาลบริหารกิจการ
บางส่วนให้แก่ทอ้งถ่ินนั้น ในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะก่อให้เกิดความรักความผูกพนัในผลประโยชน์
ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงสภาพเช่นน้ีจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยความเขา้ใจและจริงใจจากฝ่ายรัฐบาล การเมืองทอ้งถ่ิน ประชาชน
และขา้ราชการในท้องถ่ินเกิดจิตสํานึกร่วมพฒันาท้องถ่ินของตนเองและการบริการประชาชน โดยยึดหลัก
ผลประโยชนร่์วมของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั (ประหยดั หงษท์องคาํ และคนอ่ืน, 2529, หนา้ 271-273) 

 เทศบาลนครขอนแก่น เป็นอีกเทศบาลหน่ึงท่ียึดการปกครองแบบธรรมาภิบาล การปกครองทอ้งถ่ิน
อย่างเห็นชัด คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ด้วยความโปร่งใส บริสุทธ์ิและยุติธรรมสามารถ
ตรวจสอบได ้ตลอดทั้งมีความรับผิดชอบทั้งทางดา้นสังคม การเมือง และจารีตประเพณี โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันา ถึงแมว้่าเทศบาลนครขอนแก่นจะประสพผลสาํเร็จในดา้นบริหารกิจการต่างๆ จนไดรั้บ
รางวลัจากสถาบนัการปกครองระดับประเทศ ก็เป็นส่วนหน่ึงของการประสพผลสําเร็จเท่านั้น แต่ยงัมีปัญหา
กิจกรรมบางส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เพราะการดาํเนินการของเทศบาลนครขอนแก่น ยงัไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาไดต้รงจุดและชดัเจนตามความตอ้งการของประชาชน (นายพีระพล พฒันพีระเดช, 2546, หนา้ 2) ดงันั้น ได้
มองเห็นความสาํคญัของปัญหาจุดน้ีท่ีจะกระจายอาํนาจลงสู่ชุมชน เพราะประชาชนเป็นผูรู้้ปัญหาดีท่ีสุด 

โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงท่ีเทศบาลนครขอนแก่นท่ีมีนโยบายกระจาย
อาํนาจ ซ่ึงเป็นโครงการนาํร่องลงสู่ชุมชนบะขาม ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ด้วยเหตุผลท่ีว่า 
ชุมชนบะขามเป็นชุมชนตน้แบบท่ีสืบสานวฒันธรรมจารีตประเพณีดา้นต่างๆ จนไดร้างวลัทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน จากกการประเมินความพร้อมของสภาเมืองขอนแก่น จาํนวน 77 ชุมชน สามารถดาํเนินโครงการ
เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ไดเ้ห็นสมควรให้ชุมชนบะขามนาํร่องก่อนท่ีจะกระจายอาํนาจลงสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป 
ในฐานะผูว้ิจยัเป็นกรรมชุมชนบะขามและคิดว่าโครงการน้ีเป็นเร่ืองใหม่ ไม่พบว่ามีการศึกษามาก่อน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชนต์่อเทศบาลนครขอนแก่นท่ีจะกระจายอาํนาจลงสู่ชุมชนอ่ืนๆ และผูศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบะขาม ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น มีจาํนวน 2710 คน ท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีถึง 70 ข้ึนไป จาํนวน 2167 คน  
เพศชาย 1007 คน เพศหญิง 1160 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบะขาม ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดช่วงอาย ุ15 ปี ถึง 70 ปี ในระดบัความเช่ือมัน่ 95 % กาํหนดขาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณ
ของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 338 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.99 แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  1. ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (checklist) 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 14

  2. ประสิทธิผลของโครงมี 2 ระดบั คือ ระดบัการกระจายอาํนาจ และ ระดบัการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likerts scale)  
  3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เป็นแบบสอบถาม
ตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท(Likerts)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล                     
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูลขอความร่วมมือจากโครงการบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ถึงประธานชุมชนและกรรมการชุมชนบะขาม ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูล โดยนาํแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตวัอย่าง ไดค้รบขอ้มูล จาํนวน 338 ฉบบั 
จากนั้นไดไ้ปรับคืนดว้ยตนเอง 
                       
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ 
(percentage) 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลของโครงการมี 2 ระดบั คือ ระดบัการกระจายอาํนาจและระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และหาค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
  3.  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดย
หาค่าเฉล่ีย ( x ) และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 338 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 56.5) รองลงมา
เป็นเพศชาย(ร้อยละ 43.5) ในส่วนของอายุ พบว่าเป็นประชาชนท่ีมีอายุ 20-29 ปีมีจาํนวนมากท่ีสุด(ร้อยละ 23.1) 
รองลงมาคืออายุ อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 22.8) ในส่วนของการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา(ร้อยละ 32.8) รองลงมา คือระดับมธัยมศึกษา(ร้อยละ 27.8) ในด้านอาชีพ พบว่า มีอาชีพรับจ้าง
ทัว่ไปมากท่ีสุด(ร้อยละ 34.0) และรองลงมาคืออาชีพคา้ขาย(ร้อยละ 21.9) ในส่วนของระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน
ชุมชนพบวา่ อยูอ่าศยัในชุมชนช่วง 16-30 มากท่ีสุด(ร้อยละ 31.7) รองลงมาคือ 31-45 ปี(ร้อยละ 26.6)  
 
 2.  ประสิทธิผลของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ 
  ประชาชนมีความเห็นท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของโครงการด้านต่างๆ ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปผลได ้ดงัน้ี 
   2.1  ดา้นในการกระจายอาํนาจ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก( x = 3.76) โดยทุกดา้น
ยอ่ยมีประสิทธิผล อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
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   2.2  ดา้นการมีส่วนร่วมของโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง( x = 2.50) 
เม่ือพิจารณาในดา้นยอ่ยพบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวนัสาํคญัและจารีตประเพณี ( x = 2.81) 
ดา้นการศึกษา ( x = 2.60) ส่วนดา้นยอ่ยอ่ืนๆ อยูใ่นระดบันอ้ย 
 
 3.  ความพงึพอใจของประชาชนต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ 
  ประชาชนมีความเห็นเก่ียวกบักิจกรรมของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ดา้นต่างๆ 
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น สรุปผลได ้
   3.1 ดา้นการศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการเทศบาลเล็ก
ในเทศบาลใหญ่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.84) เม่ือพิจารณารายด้านย่อย พบว่าประชาชามี               
ความพึงพอใจต่อโครงการ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
   3.2  ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของ
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ในภาพรวาม อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นย่อย 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น คือ กิจกรรมดูแลผูป่้วยและ
ผูสู้งอาย ุการอบรมเยาวชน และอสม. การและปรับปรุงภูมิทศัน์หนา้บา้นน่ามอง ( x = 3.99), ( x  = 3.96) และ 
( x = 3.65) ตามลาํดบั นอกนั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   3.3  ดา้นการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได ้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ของโครงการเทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ่ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
ยอ่ย พบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น 
   3.4  ด้านสวสัดิการสังคม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการ
เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า
ประชาชนมีความพงึพอใจต่อกิจกรรมของโครงการ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น 
   3.5  ดา้นวนัสําคญัและจารีตประเพณี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของ
โครงการเทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ ่ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นยอ่ย พบว่า
ประชาชนมีความพงึพอใจต่อกิจกรรมของโครงการ อยูใ่นระดบัทุกดา้น  
   3.6  ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพฒันารายได ้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมของโครงการเทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญ่ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นยอ่ย พบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น 
   3.7 ดา้นอ่ืนๆ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการเทศบาลเล็กใน
เทศบาลใหญ่ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่าประชาชนมี           
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลของโครงการและความพึงพอใจของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาล
ใหญ่ มีประเดน็ท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
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 1. จากผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิผลของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่มี 2 ระดับ คือ ระดับ
ประสิทธิผลในการกระจายอํานาจของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่และระดับประสิทธิผล การมีส่วนร่วม   
ของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 
  1.1  จากผลการวิจยัพบว่า ประชาชนเห็นว่าประสิทธิผลในการกระจายอาํนาจของโครงการ
เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวมประชาชนเห็นว่าประสิทธิผลในการกระจายอาํนาจ อยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการบริหาร ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร ประชาชนเห็นว่าระดับ
ประสิทธิผลในการกระจายอาํนาจ อยู่ในระดบัมากทุกดา้น จากผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบน้ี แสดงให้เห็นว่าประชาชน      
มีอาํนาจในการตดัสินใจคดัเลือกบุคลากรเขา้ปฏิบติังานตามความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 
นอกนั้นประชาชนมีอาํนาจการจดัตั้งงบประมาณบริหารจดัการตามความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของประทาน คงฤทธ์ิศึกษาการ (2537) ไดศึ้กษารูปแบของการกระจายอาํนาจการปกครองนั้น รัฐตอ้ง  
ใหอ้าํนาจการใชดุ้ลพินิจเพื่อกระจายอาํนาจออกไปเพื่อการตดัสินใจดาํเนินกิจการต่างๆ รวดเร็วข้ึน พร้อมทั้งรัฐ
ตอ้งเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณใหต้ามโครงการและความจาํเป็นในการปกครอง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิชาการ 
ของกระมล ทองธรรมชาติ และไพบูลย ์ช่างเรียน (2523) การศึกษาพบว่า การปกครองทอ้งถ่ินตอ้งเป็นนิติบุคคล  
มีบุคลากรเป็นของตนเอง มีความเป็นอิสระการปกครอง และมีงบประมาณเป็นของตนเองถา้ไม่มีส่ิงเหล่าน้ีทาํให้
ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารงานขององคก์รและไม่มีประสิทธิภาพ 
  1.2  จากผลการวิจยั ประชาชนเห็นว่าประสิทธิผลการมีส่วนร่วมของโครงการเทศบาลเลก็ใน
เทศบาลใหญ่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง จากขอ้คน้พบของผูว้ิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นวนัสําคญัและจารีตประเพณี และดา้น
การศึกษา ประชาชนเห็นว่าประสิทธิผล อยู่ในระดบัปานกลาง ดว้ยเหตุผลเช่นน้ีอาจเน่ืองจากประชาชนเห็นว่า  
ทั้งสองกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีชุมชนบะขามทาํมาก่อนท่ีจะมีโครงการน้ี และอีกปัจจยัหน่ึงคือ ชุมชนบะขามเป็น
ชุมตน้แบบการรักษาจารีตประเพณี จากอดีดจนถึงปัจจุบนัอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น การจดังานวนัเด็ก ทาํบุญเบิกบา้น
ไหวศ้าลปู่ตา รดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ (วนัสงกรานต์) วนัแม่แห่งชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ ทุกกิจกรรมท่ีผูว้ิจัย           
ไดค้น้พบคร้ังน้ี ชุมชนบะขามไดป้ฏิบติัข้ึนทุกๆ ปี ส่วนดา้นการศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าเป็นกิจกรรมท่ีประชาชน  
เห็นวา่เป็นเร่ืองใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมการปรับปรุงศูนยข์อ้มูลปู่ตา การปรับปรุงศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้ชุมชนและ
การสร้างห้องสมุดชุมชน ซ่ึงประชาชนไดค้าดหวงัว่าจะไดศู้นยเ์รียนรู้อยู่ในชุมชน เพื่อการการศึกษาหาขอ้มูล  
และแหล่งการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชมชนและคนทัว่ไปท่ีตอ้งการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่อไป ถา้เปรียบเทียบ
กิจกรรมของโครงการแต่ละด้านพบว่า ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
พฒันารายได ้ดา้นอ่ืนๆ ดา้นสวสัดิการสังคม ดา้นส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได ้ประชาชนเห็นว่าประสิทธิผล
การมีส่วนร่วมของโครงการ อยู่ในระดบันอ้ย เหตุผลเน่ืองจากประชาชนใหค้วามสนใจกิจกรรมของโครงการน้ี   
มีนอ้ย อาจเน่ืองข่าวสารราชการ และการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้มา  มีส่วนร่วมนอ้ย จากขอ้คน้พบของ
ผูว้ิจยั ไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาของ โคเฮน และอฟัฮอฟ (Cohen & Uphoff) (1977) การมีส่วนร่วมในทศันะของ
การพฒันาชุมชน ประกอบดว้ย (1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน (3) การ   
มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกิดจากโครงการพฒันา และ (4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ และยงัสอดคลอ้งกับการศึกษาของ ไวท์ (White) (1982) การมีส่วนร่วมนั้นตอ้งประกอบด้วย 3 มิติ
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ดว้ยกนั มิติท่ีหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มิติท่ีสอง คือ การมีส่วนร่วมในการเสียสละและลงมือปฏิบติั
ท่ีไดต้ดัสินใจ และมิติท่ีสาม คือ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ใหค้วามเห็นว่า การมีส่วน
ร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมตดัสินใจในกิจการใดๆ ท่ีมีผลกระทบถึงตวัประชาชน 
  ผลการวิจัยซ่ึงสอดคลอ้งกนัดังกล่าวน้ี คงสะทอ้นให้เห็นว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี  
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีทาํให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน          
การตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานโครงการ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมใน 
การประเมินผลจากการดําเนินโครงการ จึงจะทาํให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ตามวตัถุประสงค ์       
ของโครงการ 
 
 2. จากผลการวจิัยพบว่า ประชาชนความพงึพอใจต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน มปีระเดน็อภปิรายผล ดังนี ้
  2.1 ดา้นการศึกษา จากผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเทศบาลเล็ก 
ในเทศบาลใหญ่  โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก  3 รายการ  คือ การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลปู่ตา  การปรับปรุง                 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนและการจัดบริการห้องสมุด จากขอ้คน้พบของผูวิ้จัยดังกล่าวน้ีคงสะท้อนให้เห็นว่า 
ประชาชนมีความตอ้งการแหล่งศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้ใหมี้ข้ึนภายในชุมชน และเป็นแหล่งคนัควา้ของประชาชน
ในชุมชน และบุคคลท่ีสนใจ โดยเฉพาะศูนยค์อมพิวเตอร์ชุมชน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมน้ีมาก   
อาจเน่ืองจากประชาชนเห็นความสําคญักับโครงการน้ีท่ีชุมชนได้จัดทาํข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน      
เพราะการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้ถึงแหล่งการเรียนรู้ในระดับชุมชนเป็นหัวใจสําคญั    
การพฒันาคน และเป็นการจูงใจให้ประชาชนอยากเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ จากผูว้ิจยัไดค้น้พบน้ีได้
สอดคลอ้งกับการศึกษาของจารุวรรณ เสวตวรรณ (2518) ซ่ึงศึกษาความพึงพอใจการทาํงานของพยาบาล           
ในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร พบว่าหน่วยงานสามารถจัดบริการสนองความตอ้งการของประชาชนผูรั้บ     
การปฏิบัติงานได้ ผู ้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานและทําให้เกิดสนองความต้องการ                   
ของผูรั้บบริการและการศึกษา ยงัสอดคลอ้งกับการศึกษาของภิญโญ สาธร (2519) พบว่าการปฏิบติังานหรือ
กิจกรรมนั้นทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ ในดา้นต่างๆ ทาํใหง้านประสพผลสาํเร็จได ้ตอ้งใหข้วญักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน
และผูร่้วมงานเป็นสาํคญั 
  2.2 ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จากการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ               
ต่อโครงการเทศบาลเลก็ในเทศบาลใหญโ่ดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น จากการวิจยัพบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจกิจกรรมของโครงการ อยูใ่นระดบัมาก 3 รายการ คือ กิจกรรมดูแลผูป่้วย และผูสู้งอาย ุ
กิจกรรมการอบรมเยาวชน และอาสาสมคัร และกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทศัน์หนา้บา้นน่ามอง แมว้่าระดบัความ
พึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ อยู่ในระดับมาก จากผูว้ิจยัไดค้น้พบว่า ยงัมีกิจกรรมบางส่วนท่ีประชาชน      
มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดบัปานกลาง คือ กิจการกรรมซ่อมแซมถนนและซ่อมฝาท่อ และกิจกรรม
การขุดลอกท่อระบายนํ้ านั้ น เหตุผลเน่ืองจากแก้ไขปัญหาเวลาฝนตกนํ้ าท่วมขงัท่ออุดตันและมีฝาท่อแตก         
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ตามทางเทา้ งบประมาณเบิกจ่ายลา้ช้า ขาดวสัดุอุปกรณ์ แรงงานตํ่าและไม่มีพนักงานท่ีมีความรู้ความชาํนาญ      
ในแต่ละดา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแอปเปิลไวส์(Applewhite) (1965) พบว่าความพึงพอใจในการทาํงาน
เป็นความสุขเป็นความสบายท่ีไดจ้ากสภาพการทาํงาน เพื่อนร่วมงาน มีเจตคติท่ีดีต่องานมีความพึงพอใจเก่ียวกบั
รายไดจ้ากหน่วยงาน และมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโยเดอร์ (Yoder) (1958) จากการศึกษาพบว่าบุคคล    
ในหน่วยงานจะมีความพึงพอใจท่ีจะทาํงานก็ต่อเม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งด้านวตัถุและจิตใจ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได ้
  2.3  ดา้นการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได้ จากผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ    
ต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน              
จากการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจกิจกรรมของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ อยู่ในระดับ   
ปานกลาง 2 รายการ คือ กิจกรรมการอบรมทาํยาหม่องนํ้า และกิจกรรมการอบรมทาํขนมเบเกอร่ี ตามลาํดบั  
  2.4  ดา้นสวสัดิการสังคม จากการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเทศบาล
เล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
กิจกรรมของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ อยู่ในระดบัมาก 2 รายการ คือ การมอบเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ     
ในชุมชน และการมอบเบ้ียคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส จากขอ้คน้พบของผูว้ิจยัคร้ังน้ี เน่ืองจากประชาชนในชุมชน
มองภาพรวมของผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บการช่วยเหลือทัว่ถึงกนัจากการจดัสรรงบประมาณ
อยา่งเป็นธรรม และเป็นการสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ การวิจยัคร้ังน้ี ไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษา
ของมาสโลว ์(Maslow) (1970) จากการศึกษาพบวา่มนุษยมี์ความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการดาํเนินชีวิต และการอยู่
รอด คือ มีความตอ้งการทางดา้นร่างกาย มีความตอ้งการความปลอดภยั มีความตอ้งการทางดา้นสังคม มีความ
ตอ้งการท่ีจะมีฐานะมีช่ือเสียงและประการสุดทา้ยมีความตอ้งการไดรั้บความสาํเร็จในชีวิต 
  2.5  ด้านวนัสําคญัและจารีตประเพณี จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าประชาชน    
มีความพึงพอใจกิจกรรมของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ อยู่ในระดับมาก 5 รายการ คือ การจัด               
วนัสงกรานต์ (รดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ) ทาํบุญเบิกบา้นไหวศ้าลปู่ตา การจดัวนัแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) การจัด      
วันพ่อแห่งชาติ  (5ธันวาคม)  และการจัดวันเด็กแห่งชาติ  จากวิจัยคร้ังน้ี  สะท้อนให้เ ห็นว่าประชาชน                       
มีความพึงพอใจกิจกรรม ด้านวันสําคัญและจารีตประเพณีมาก เหตุเน่ืองจากประชาชนมีความพึงพอใจ                
ท่ีไดเ้ขา้ร่วมทาํทุกกิจกรรมท่ีชุมชนจัดข้ึนและเป็นกิจกรรมท่ีทาํต่อเน่ืองจากอดีดจนถึงปัจจุบนั จากขอ้คน้พบ   
ของผูวิ้จยั ไดส้อดคลอ้งกากรศึกษา ของทรงวุฒิ แกว้กรม (2546) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือความรู้สึก
นึกคิดหรือทศันคติของ ผูป้ฏิบติัท่ีมีต่องานความพึงพอใจจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัองคก์ารจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
  2.6  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพฒันารายไดน้ั้น จากการวิจยัพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจกิจกรรมของโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ อยู่ในระดบัมากทุกรายการ คือ    
การบริการเก็บค่าขยะในระดบัครัวเรือน และการทาํความสะอาดถนนสายหลกัในชุมชน จากขอ้คน้พบน้ีแสดง  
ให้เห็นว่ากิจกรรมดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพฒันารายได้นั้น ประชาชนไดเ้ห็นว่าการปฏิบติัหน้าท่ี   
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ของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายงานไปปฏิบติั ซ่ึงมีความรับผิดชอบงาน ตรงต่อเวลา ทาํงานมีความมุ่งมั่น        
และมีประสิทธิภาพ ไม่มีขยะตกคา้ง และบุคลากรมีความพึงพอใจต่องานท่ีตนทาํ จากการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงสอดคลอ้ง   
กบัแนวคิดของแอปเปิลไวส์ (Applewhite) (1965) พบวา่ความพึงพอใจในการทาํงานเป็นความสุข และความสบาย
ท่ีได้จากสภาพการทาํงาน เพื่อนร่วมงาน มีเจตคติท่ีดีต่องานมีความพึงพอใจเก่ียวกับรายได้จากหน่วยงาน          
และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของโยเดอร์  (Yoder) (1958) จากการศึกษาพบว่าบุคคลในหน่วยงาน                 
จะมีความพึงพอใจท่ีจะทาํงานก็ต่อเม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้ งด้านวตัถุและจิตใจสามารถตอบ          
ความตอ้งการของเขาได ้                    
  2.7  ด้านอ่ืนๆ จากการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการเทศบาลเล็กใน
เทศบาลใหญ่ โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจกิจกรรมของ
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ อยู่ในระดบัมากทุกรายการ คือ กิจกรรมการประชุมและสรุปโครงการ
เทศบาลเลก็ ในเทศบาลใหญ่ และกิจกรรมรักษาความปลอดภยัในชุมชน ตามลาํดบั  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ดา้นการบริหาร เทศบาลตอ้งมอบอาํนาจใหบุ้คลากรไปปฏิบติัตามความรู้ความสามารถและเหมาะสม
กบัตาํแหน่งงานอยา่งยติุธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั 
 2. ดา้นงบประมาณ เทศบาลจะตอ้งจดังบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมของโครงการให้เพียงพอตาม
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน และประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจใชง้บประมาณอยา่งบริสุทธ์ิและยติุธรรม 
 3. ดา้นบุคลากร เทศบาลตอ้งกาํหนดนโยบาย และแนวทางการคดัเลือกคนเขา้ทาํงานใหช้ดัเจน โดยให้
ชุมชนมีอาํนาจตดัสินใจตามความตอ้งการของชุมชน 
 4. การมีส่วนร่วมดา้นการศึกษา เทศบาลตอ้งกาํหนดนโยบายและหลกัการใหช้ดัเจนในดา้นการศึกษาท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่นการปรับปรุงศูนยข์อ้มูลปู่ตา ศูนยค์อมพิวเตอร์ชุมและการบริการห้องสมุดชุมชน      
ตอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทัว่ถึงกนั ทั้งในดา้นการบริหาร ดา้นงบประมาณ และดา้นบุคลากร 
 5. การมีส่วนร่วมดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตอ้งวางแผนกลยุทธ์ ในการทาํงานร่วมกนั
ระหวา่งชุมชนกบัชุมชน และชุมชนกบัหน่วยงานของรัฐ เพื่อใหกิ้จกรรมโครงการไดบ้ริการสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 6.  การมีส่วนร่วมดา้นส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได ้ เทศบาลตอ้งส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วม
ในการทาํกิจกรรมพอสมควร นอกจากมีกิจกรรมหลกัของโครงการมีอยู่อย่างจาํกัด จะต้องเพิ่มกิจกรรมท่ีมี
หลากหลายท่ีประชาชนตอ้งการทาํและส่งเสริมอาชีพทุกดา้น 
 7. การมีส่วนร่วมดา้นสวสัดิการสังคม เทศบาลตอ้งกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบการคดัเลือก
ผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บเบ้ียยงัชีพใหท้ัว่ถึงกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 
 8. การมีส่วนร่วมดา้นวนัสําคญัและจารีตประเพณี เทศบาลตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายหลกั และแนวทาง
ปฏิบติัใหช้ดัเจนในการจดักิจกรรมวนัสาํคญัและจารีตประเพณี เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดใน
ดา้นต่างๆ เป็นการสืบสานวฒันธรรมของชุมชนใหย้ ัง่ยนื และขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป 
 9. การมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพฒันารายได้ เทศบาลต้องกาํหนดระเบียบ 
หลกัเกณฑ ์และขอ้ปฏิบติัของกิจกรรมใหช้ดัเจน เช่น การคดัเลือกคนเขา้ปฏิบติังาน และประชาชนตอ้งมีส่วนร่วม
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รักษาความสะอาดหนา้บา้น ตามถนน ตามตรอกซอย นอกนั้นสนบัสนุนใหใ้ชถุ้งดาํใส่ขยะมูลฝอย มีการคดัแยก
ขยะเพือ่สะดวกในการขนถ่ายไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
 10. การมีส่วนร่วมดา้นอ่ืนๆ เช่น รักษาความปลอดภยัในชุมชน (อปพร.) และการประชุมและสรุป
โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เทศบาลตอ้งกาํหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ ให้ปฏิบติัไดจ้ริง    
เช่น การคดัเลือกคนเป็นเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในชุมชน (อปพร.) ประชาชนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมใน      
การตรวจสอบ การสรรหาและการประเมินผลทุกขั้นตอน ส่วนดา้นการประชุมและสรุปโครงการเทศบาลเล็กใน
เทศบาลใหญ่ ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร และผลการดาํเนินโครงการพร้อมเอกสารเก่ียวกบัการดาํเนิน
โครงการทุกขั้นตอนใหท่ี้ประชุมรับทราบทัว่ถึงกนั  
 
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. ดา้นการบริหาร เทศบาลจะตอ้งสนบัสนุนใหบุ้คลากรหรือกรรมการชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ
ไดมี้โอกาสไดฝึ้กอบรมและการศึกษาดูงานในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กบัหน่วยงาน   
ท่ีมอบอาํนาจลงไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการพอสมควร 
 2. ด้านงบประมาณ เทศบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกันกิจกรรมของโครงการท่ีกาํหนด      
เอาไว ้ตามความตอ้งการของชุมชน 
 3. ดา้นบุคลากร ก่อนมอบหมายงานให้ชุมชนไปปฏิบติัเทศบาลตอ้งส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้  ความสมารถ 
ดา้นต่างๆ เป็นท่ีปรึกษาหรือฝึกอบบรมการทาํงานกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ และจะตอ้งสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์     
เช่น เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และส่ิงพิมพท่ี์จาํเป็นใหชุ้มชนไดเ้ท่าเทียมกบัหน่วยงานของรัฐเท่าท่ีควร 
 4. ดา้นการศึกษา เทศบาลตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนพอสมควร เช่น 
การจดัซ้ือจดัจา้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์และการบริการศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนอยา่งเปิดเผย และไม่เลือกปฏิบติั 
 5. ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชน มีส่วนร่วมในการคดัเลือกคน
เขา้ปฏิบติังานกิจกรรมดา้นต่างๆ  เช่น การอบรมเยาวชน/อาสาสมคัร กิจกรรมหน้าบา้นน่ามองการขุดลอกท่อ
ระบายนํ้ า และการซ่อมแซมถนนและซ่อมฝาท่อ และมีเจา้ท่ีท่ีมีความรู้ความชาํนาญให้คาํแนะนาํการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในดา้นต่างๆ แลว้จึงมอบหมายใหชุ้มชนไปปฏิบติัต่อไป 
 6. ดา้นการส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได ้เทศบาลตอ้งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตดัสินใจ    
ตั้งกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชนพอสมควร ได ้แก่ กลุ่มทาํขนมเบเกอรีและทาํยาหม่องนํ้ า ตลอดทั้งมีงบประมาณ
เพยีงพอกบักิจกรรมของโครงการ 
 7. ดา้นสวสัดิการสังคม เทศบาลตอ้งจดัตั้งงบประมาณอุหนุนดูแลผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
ไดรั้บการช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนโดยไม่เลือกปฏิบติั และบริสุทธ์ิยติุธรรม 
 8. ดา้นวนัสาํคญัและจารีตประเพณี  เทศบาลตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมตดัสินใจ
ตามความตอ้งการของชุมชน ในการจดังานตามจารีตประเพณีของชุมชน เป็นสาํคญั 
 9. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพฒันารายได้ เทศบาลจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเขา้ร่วม
โครงการไดฝึ้กอบรมการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานพอสมควร เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหบุ้คลากรก่อนรับ
มอบหมายงานใหไ้ปปฏิบติั และมีงบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมของโครงใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของชุมชน 
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 10. ดา้นอ่ืนๆ เช่น รักษาความปลอดภยัในชุมชน (อปพร.) การจดัประชุมและสรุปโครงการเทศบาลเลก็
ในเทศบาลใหญ่ เทศบาลและกรรมการชุมท่ีรับผิดชอบโครงการ ตอ้งจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ   
ผลการดาํเนินโครงการ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร และปิดประกาศ เสียงตามสายใหป้ระชาชนไดท้ราบทัว่ถึง
กนัก่อนถึงวนัประชุมและสรุปโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยั 
 1. ผูว้ิจยัท่ีศึกษาประสิทธิผลของโครงการและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเทศบาลเล็ก    
ในเทศบาลใหญ่นั้น ตอ้งศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใหม้าก เพื่อเป็นประโยชน์สาํหรับ 
ผูศึ้กวิจยัและผูน้าํไปใช ้
 2. ผูว้ิจยัตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการท่ีจะศึกษาเป็นอย่างดีและเลือกโครงการใกลต้วั   
ผูท่ี้จะศึกษา 
 3. การวิจัยควรให้มีการวิจัยทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อโครงการ 
 4. การวิจยัจะตอ้งให้ประชาชนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล การสรุป
ขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล หาเหตุผลต่างๆ เพราะประชาชนเป็นผูรู้้ปัญหาดีท่ีสุด 
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สภาพปัญหาและปัจจัยในการดาํเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดมิ  
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากร้านค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่  
เขตเทศบาลตําบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ* 

Problems and Factors of Business Operation of Traditional Retail Stores Affected 
by Modern Retail and Wholesale Stores, Bang Mueang Municipality,  

Samut Prakran Province 
 

นายนิติพนธ์ เหมือนเดช** 
Mr. Nitipon Muandet** 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจยัในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบ
ดั้งเดิมท่ีไดรั้บผลกระทบจากร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ เขตเทศบาลตาํบลบางเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
และเปรียบเทียบสภาพปัญหา และปัจจยัในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิมท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 120 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยั พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 3 รายการ ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีไดรั้บผลกระทบจากร้านคา้ปลีกและส่งสมยัใหม่ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 13 รายการ ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมของผูป้ระกอบการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
พบว่า มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น 
เก่ียวกับปัจจัยในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิมท่ีได้รับผลกระทบจากร้านคา้ปลีกและคา้ส่ง
สมยัใหม่ของผูป้ระกอบการท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นราย
ขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 
 
 
 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the problems and factors of business operation of traditional 
retail stores affected by modern retail and wholesale stores, Bang Mueang municipality, Samut Prakran province, and 
to compare the problems and factors of business operation of traditional retail stores affected by modern retail and 
wholesale stores, Bang Mueang municipality, Samut Prakran province, classified by demographic traits. There were 
120 samples.  The questionnaire was used as a research tool. The statistics of data analysis were by percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and analysis of variance. 

   The study results showed that the entrepreneur’s opinion about the problems of business operation 
of traditional retail stores overall was at moderate level.  When considered item by item, the entrepreneur’s 
opinions were at high level for 3 items.  The entrepreneur’s opinion about the factors of business operation of 
traditional retail stores overall was at high level.  When considered item by item, the entrepreneur’s opinions 
were at high level for 13 items.  The comparison results of entrepreneur’s opinion about the problems of  
business operation of traditional retail stores affected by modern retail  and wholesale stores showed that the  
entrepreneurs had opinion overall with no statistical difference at significance level. Also, the comparison 
results of entrepreneur’s opinion about the factors of business operation of traditional retail stores affected by 
modern retail and wholesale stores showed that the entrepreneurs with different period of business operation 
had opinion overall and considered item by item with statistical difference at significance level of 0.01 and 0.05 
for 2, and 1 item, respectively. 
 
ความนํา 
 จากหลกัฐานท่ีพบในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ตอนหน่ึงท่ีว่า “ในนํ้ ามีปลา ในนามีขา้ว 
เจา้เมืองบ่เอาจะกอบ… จูงววัไปคา้ ข่ีมา้ไปขาย ใคร่จกัคา้ชา้งคา้ ใคร่จกัคา้มา้คา้ …” จากขอ้ความดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่การคา้ของไทยเร่ิมมีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัและไดมี้การพฒันารูปแบบวิธีการเร่ือยมา (กรรณิการ์ ถึงฝ่ัง, 2539, 
หนา้ 10) จนถึงสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ธุรกิจการคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นมือของพ่อคา้ชาวจีน เน่ืองจากประเทศจีน
เป็นศูนยก์ลางความเจริญท่ีอยู่ใกลป้ระเทศไทยและมีความสัมพนัธไมตรีท่ีดีกบัประเทศไทยมาตลอด และจาก
สนธิสัญญาเบาวร่ิ์งระหว่างรัฐบาลไทยกบัองักฤษ ในปี พ.ศ.2398 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด  
(open economy) ของไทยขอ้ตกลงมีผลใหไ้ทยตอ้งยกเลิกการผกูขาดการคา้ของรัฐ การลดภาษีสินคา้ส่งออกมีผล
ทาํใหก้รุงเทพฯกลายเป็นเมืองคา้ขาย พ่อคา้ต่างชาติมีเสรีภาพในการคา้ขายไดท้ัว่ราชอาณาจกัร บริษทัการคา้ของ
ชาติตะวนัตกจึงเร่ิมเกิดข้ึนในประเทศไทย และทาํใหมี้การขยายตวัมากข้ึนหลงัจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
เม่ือปี พ.ศ. 2475 (สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, 2542) หลงัจากนั้นก่อนทศวรรษ 2510 การคา้ปลีก
สมยัใหม่ยงัไม่เฟ่ืองฟู ร้านคา้ปลีกทัว่โลก ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชาํขนาดเล็กท่ีขายให้กบัผูค้นท่ีอาศยัอยู่ใน
ละแวกใกลเ้คียง การบริหารร้านไม่ตอ้งการความสามารถในดา้นการจดัการ สินคา้วางกองอย่างไม่เป็นระเบียบ
เป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็กท่ีมีสมาชิกในครอบครัวช่วยกนัดูแล และตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2510 เป็นตน้มาเร่ิมเกิด
การปฏิวติัใหญ่ในวงการคา้ปลีกของประเทศพฒันาแลว้ จนทาํใหธุ้รกิจคา้ปลีกกลายเป็นธุรกิจแนวหนา้ในดา้นการ
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นาํวิทยาการจดัการมาใช ้มีการสร้างนวตักรรมทางธุรกิจและใชผู้บ้ริหารมืออาชีพ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวทาํให้
ผูค้า้ปลีกมีอาํนาจต่อรองเหนือผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค จึงทาํให้ธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่เร่ิมขยายตวัออกจากเมืองใหญ่  
สู่ชนบท และจากประเทศพฒันาแลว้ไปสู่ประเทศกาํลังพฒันาทั่วโลก กระแสเปล่ียนแปลงในธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่เร่ิมปรากฏเด่นชดัในประเทศไทยปลายปี ทศวรรษ 2520 ในประเทศไทยมีร้านคา้ปลีกท่ีทนัสมยัมาตั้งแต่ 
ก่อนปี พ.ศ.2500 เช่น หา้งเซ็นทรัล (วงับูรพา) หา้งใตฟ้้า หา้งแมวดาํ ฯลฯ นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2507 เร่ิมมี
ร้านคา้ปลีกท่ีทนัสมยัเป็นหา้งสรรพสินคา้ของญ่ีปุ่น คือ หา้งไทยไดมารู ซ่ึงถือเป็นหา้งสรรพสินคา้แห่งแรกท่ีได้
นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาเป็นส่วนประกอบของห้าง ไดแ้ก่ บนัไดเล่ือนและเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือบริการแก่
ลูกคา้ จึงทาํใหห้า้งไทยไดมารูกลายเป็นแม่แบบใหแ้ก่หา้งสรรพสินคา้ไทยในเวลาต่อมา แต่ในช่วงเวลานั้นธุรกิจ
คา้ปลีกยงัอยู่ในวงแคบ ไม่เป็นท่ีแพร่หลาย เพราะยงัไม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในขณะนั้น 
เน่ืองจากห้างสรรพสินคา้จะจําหน่ายสินค้านําเขา้ท่ีมีราคาแพง ลูกคา้จึงมีเพียงชนชั้ นสูงท่ีมีฐานะดี ทําให ้
ห้างสรรพสินคา้ส่วนใหญ่ต้องตั้ งอยู่ในทาํเลท่ีเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมือง แต่ต่อมาเม่ือกาํลังการซ้ือของคน
กรุงเทพฯเพิ่มข้ึน ประกอบกบัวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในเมืองเร่ิมเปล่ียนแปลงไป เวลาของผูบ้ริโภคมีค่ามากข้ึน     
จึงไม่ตอ้งการเสียเวลาเดินทางไปซ้ือสินคา้หลายชนิดจากหลายแห่ง ทาํใหห้า้งสรรพสินคา้ไดเ้ร่ิมทยอยขยายออก 
สู่ชานเมืองและหวัเมืองใหญ่มากข้ึน 
 จุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงการคา้ปลีกไทยไปสู่รูปแบบการคา้ปลีกสมัยใหม่เร่ิมเด่นชัดในต้น
ทศวรรษ 2530 โดยเครือเจริญโภคภณัฑไ์ดเ้ปิดตวักิจการคา้สมยัใหม่ข้ึนในปี พ.ศ. 2532 เป็นร้านคา้ส่งรูปแบบของ
แคชแอนดแ์คร่ีท่ีช่ือว่า “แมคโคร” สาขาลาดพร้าวในปี พ.ศ. 2534 ร้าน คา้ปลีกท่ีช่ือว่า “บ๊ิกซีชุปเปอร์เซนเตอร์
สาขาแจง้วฒันะและสาขาวงศส์ว่าง” โดยบริษทั เซ็นทรัล รีเทลกรุ๊ป คอร์เปอร์เรชัน่ และปี พ.ศ.2538 โลตสั 
ซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาซีคอนสแควร์ เกิดข้ึนโดยเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
 จากวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ.2540 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกของไทย
อ่อนแอลงอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัมีการแกก้ฎหมายท่ีเปิดโอกาสใหค้นต่างดา้วเขา้มาประกอบธุรกิจในไทยได้
ง่ายข้ึน ทําให้ธุรกิจค้าปลีกท่ีแต่เดิมส่วนใหญ่เป็นของคนไทยค่อยๆ ถูกแทนท่ีด้วยธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่             
ซ่ึงมีชาวต่างชาติเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่มากข้ึน (ชาวสวนไทย, 2545, หน้า 10) ทาํให้การดําเนินงานอยู่ภายใต ้           
การบริหารของชาวต่างชาติและประกอบกบัทุนในการดาํเนินกิจการและประสบการณ์ท่ีสูง จึงไดพ้ฒันากลยุทธ์
จนสามารถขยายกิจการครอบคลุมไปเกือบทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย สามารถจําหน่ายสินคา้ได้ในราคาถูก             
มีการส่งเสริมการขายส่งผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีดาํเนินกิจการมาเป็นเวลานานและส่งผลใหจ้าํนวน
อตัราส่วนการดาํเนินกิจการระหว่างร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมและร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
เห็นไดช้ดัตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545 ดงัตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 อตัราส่วนประมาณการส่วนแบ่งตลาดของร้านปลีกแบบดั้งเดิมและร้านคา้ปลีกแบบสมยัใหม่ 

ท่ีมา: ชาํแหละยทุธการดดัหลงัโมเดิร์นเทรด, 2546, หนา้ 22. 

ธุรกิจ 2542 2543 2544 2545 
คา้ปลีกแบบดั้งเดิม 70 60 46 36 
คา้ปลีกแบบสมยัใหม่ 30 40 54 64 
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 ดงันั้นเพ่ือใหส้ามารถอธิบายปรากฏการณ์ดา้นการแขง่ขนัของธุรกิจคา้ปลีกท่ีเกิดข้ึนได ้ผูว้ิจยัจึงศึกษาถึง
สภาพปัญหาของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม และปัจจยัท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลตาํบลบางเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ
และเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมใหต้รงตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจยัในการดาํเนินกิจการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ ในเขตเทศบาลตาํบลบางเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาและปัจจัยในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ ของผูป้ระกอบการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีทาํการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ในเขตเทศบาลตาํบล บางเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 175 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 120 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ของการดาํเนินธุรกิจ และลกัษณะของร้าน 
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบกิจการ จาํนวน 11 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3 สภาพปัญหาของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม จาํนวน 9 ขอ้ 
  ตอนท่ี 4 ปัจจยัเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีไดรั้บผลกระทบจากร้านคา้
ปลีกและร้านคา้ส่งสมยัใหม่ จาํนวน 18 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิม เขตเทศบาลตําบลบางเมือง จังหวัด    
สมุทรปราการ จาํนวน 120 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบกิจการ โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจยัในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 3. เปรียบเทียบสภาพปัญหาและปัจจยัในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ของผูป้ระกอบการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้T-test และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน (analysis of variance = F-test) 
 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบความแตกตางของค่าเฉล่ีย ( x ) จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
โดยใชว้ิธีของ Tukey (Tukey’s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการและข้อมูลเก่ียวกับการประกอบการ 
 ผูป้ระกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.33 อาย ุ30 – 40 ปี   ร้อยละ 38.33 
รองลงมา อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 34.17 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา / ปวช. หรือตํ่ากว่า ร้อยละ 58.33 รองลงมา 
อนุปริญญา / ปวส. ร้อยละ 26.67 ระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 5 ปีข้ึนไป ร้อยละ 68.33 และ 1 – 5 ปี ร้อยละ 
31.67 ลกัษณะของร้านเป็นตึกแถว 1 คูหา ร้อยละ 48.33 รองลงมา ร้านตึกแถว 2 คูหา ร้อยละ 23.33 
 ผูป้ระกอบการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการรายการต่าง ๆ ดงัน้ี 
  11. การทาํหนา้ท่ีของเจา้ของกิจการ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ทาํหนา้ท่ีตรวจเช็ค สินคา้คงเหลือ  
ในร้าน ร้อยละ 24.17 รองลงมาเปิดร้าน/ปิดร้าน ร้อยละ 17.50 
  12. ผูช่้วยในการดาํเนินกิจการ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีผูช่้วยในการดาํเนินกิจการร้อยละ 73.33 
  13. ยอดขายสินคา้ในปัจจุบันเทียบกับปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ยอดลดลง ร้อยละ 66.67 รอง       
ลงมา เท่าเดิม ร้อยละ 18.33 
  14. สินคา้ท่ีขายดี 3 อนัดบั สินคา้ท่ีขายดีอนัดบั 1 คือ อาหารแห้ง เช่น ขา้วสาร ปลากระป๋อง 
บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป  ร้อยละ 25.71 อันดับ  2 คือ เคร่ืองด่ืม  เช่น  กาแฟ  นํ้ าด่ืม  โค้ก  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์               
ร้อยละ 23.08 อนัดบั 3 คือ ของใชป้ระจาํวนั เช่น สบู่ ยาสีฟัน ร้อยละ 20.00 
  15. แผนการดาํเนินกิจการร้านคา้ในอนาคต ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ จะทาํต่อไปเหมือนเดิม      
ร้อยละ 65.00 รองลงมา กาํลงัคิดจะปรับปรุงใหม่ ร้อยละ 29.17 
  16. วิธีการจดัซ้ือสินคา้เขา้ร้าน ส่วนใหญ่ซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ เช่น BigC Makro Lotus     
ร้อยละ 45.00 รองลงมา พนกังานขายมาเสนอขายท่ีร้าน ร้อยละ 35.83 
  17. ประเภทของร้านคา้ท่ีมีผลกระทบต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมมากท่ีสุด คือ ร้านสะดวกซ้ือ
เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น Lotus Express ร้อยละ 73.33 รองลงมา ห้างสรรพสินคา้ เช่น BigC Makro Lotus               
ร้อยละ 18.33 
  18. การตรวจนับสินคา้ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่ตรวจนับสินคา้ตามสะดวก ร้อยละ 
40.83 รองลงมา สปัดาห์ละคร้ัง ร้อยละ 39.17 
  19. วิธีการจดัร้าน ส่วนใหญ่จดัโดยแยกสินคา้ออกเป็นหมวดหมู่ ร้อยละ 75.00 
  10. วิธีการในการจูงใจลูกคา้เขา้ร้าน ส่วนใหญ่ไม่ไดจู้งใจอะไรเลย ร้อยละ 65.00 รองลงมา    
ใชค้วามคุน้เคยเป็นกนัเอง ร้อยละ 24.17 
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  11. เวลาเปิดและปิดร้านคา้ ส่วนใหญ่ เปิด 7.00 น. ปิด 20.00 น. ร้อยละ 31.67 รองลงมา เปิด 
6.00 น. ปิด 21.00 น. ร้อยละ 27.50 
 2. สภาพปัญหาของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และปัจจัยในการดําเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากร้านค้าปลีกและค้าส่งสมยัใหม่ 
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ในภาพรวมอยู่ในระดับ   
ปานกลาง ( x  = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.59 – 3.88) 3 รายการ คือ 
   1. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินการ 
   2. ตน้ทุนสินคา้สูง 
   3. ไม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการแข่งขนั 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง อาย ุ41 – 50 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา / ปวช. หรือตํ่า
กวา่ และอนุปริญญา / ปวส. และระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 5 ปีข้ึนไป 
 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการดําเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิมท่ีได้รับ
ผลกระทบจากร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.54 – 4.14) 13 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
   1. มีเงินทุนในการดาํเนินการมากกวา่ 
   2. ตน้ทุนสินคา้ตํ่ากวา่ 
   3. มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมาก 
   4. ภายในร้านกวา้งขวาง/สะอาด/เยน็สบาย 
   5. มีการส่งเสริมการขายต่อเน่ือง เช่น การลดราคา การจดักิจกรรมพเิศษ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชาย 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาและปัจจัยในการดําเนินกิจการของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดมิ ทีไ่ด้รับผลกระทบจากร้าค้าปลีกและค้าส่งสมยัใหม่ของผู้ประกอบการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิมของผูป้ระกอบการ 
จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นราย
ขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผูป้ระกอบการท่ีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ     
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ บรรยากาศ    
ในร้านไม่เอ้ือต่อการซ้ือสินคา้ 
  ผูป้ระกอบการท่ีลกัษณะของร้านต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั  
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1. ขาดความรู้ในการพจิารณาปรับปรุงร้าน 
   2. ไม่มีรูปแบบของการจดัร้านท่ีชดัเจน 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
   1. ไม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการแข่งขนั 
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  2. สถานท่ีตั้งร้านไม่มีท่ีจอดรถ 
  3. บรรยากาศในร้านไม่เอ้ือต่อการซ้ือสินคา้ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ของผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง พบว่า มีความคิดเห็น
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ผูป้ระกอบการท่ีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1. มีสินคา้ใหเ้ลือกมาก 
  2. ช่วงเวลาท่ีเปิดร้านขายสินคา้ยาวกวา่ 
  3. มีระบบขอ้มูลท่ีดี 
  4. สินคา้ใหม่เสมอ 
  5. ไม่ตอ้งสตอ็กสินคา้เพราะใชร้ะบบส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว 
 ผูป้ระกอบการท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังาน
บริการดีพูดจาสุภาพ 
 ผูป้ระกอบการท่ีระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี   ระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
  2. การบริหารจดัการท่ีดีและเป็นรูปแบบเดียวกนั 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. สินคา้ใหม่เสมอ 
  2. ไม่ตอ้งสตอ็กสินคา้เพราะใชร้ะบบส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว 
 ผูป้ระกอบการท่ีลกัษณะของร้านต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. พนกังานบริการดี พูดจาสุภาพ 
  2. มีระบบขอ้มูลดี 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1. มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมาก 
  2. มีการจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบ 
  3. ภายในร้านกวา้งขวาง/สะอาด/เยน็สบาย 
  4. การบริหารจดัการท่ีดีและเป็นรูปแบบเดียวกนั 
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อภปิรายผล 
 การวิจัย เร่ือง สภาพปัญหาและปัจจัยในการดําเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ท่ีได้รับผลกระทบ       
จากร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ เขตเทศบางตาํบลบางเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดข้อ้มูลควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการและข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการ 
  ผูป้ระกอบการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา / ปวช. หรือตํ่ากว่า 
ร้อยละ 58.33 ลกัษณะของร้านคา้เป็นตึกแถว 1 คูหา ร้อยละ 48.33 สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการสรุปได ้
ดงัน้ี แผนการดาํเนินกิจการร้านคา้ในอนาคต ส่วนใหญ่จะทาํต่อไปเหมือนเดิม ร้อยละ 65.00 การทาํหน้าท่ีของ
เจา้ของกิจการ ส่วนใหญ่ทาํหนา้ท่ีตรวจเช็คยอดสินคา้คงเหลือในร้าน ร้อยละ 24.17 รองลงมาเปิดร้าน/ปิดร้าน ร้อย
ละ 17.50 ยอดขายสินคา้ในปัจจุบนัเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่ยอดขายลดลง ร้อยละ 66.67 วิธีการจดัซ้ือสินคา้เขา้
ร้านส่วนใหญ่ซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้ เช่น BigC Makro Lotus ร้อยละ 45.00 รองลงมา พนกังานขายมาเสนอขาย    
ท่ีร้าน ร้อยละ 35.83 วิธีจดัร้าน ส่วนใหญ่ จดัโดยแยกสินคา้ออกเป็นหมวดหมู่ ร้อยละ 75.00 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของไพศาล ร้ิวธงชยั (2539) วิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบ
ดั้งเดิม ในเขตเทศบาลเมืองและเขตสุขาภิบาล ของอาํเภอรอบนอกในจงัหวดัพิษณุโลก และสุโขทยั พบว่า ร้านคา้
ปลีกแบบดั้ งเดิมท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองและสุขาภิบาล ของอาํเภอรอบนอกในจงัหวดัพิษณุโลก และสุโขทยั 
ส่วนใหญ่ เป็นร้านตึก 1 คูหา และร้านไมห้อ้งเดียว เจา้ของร้านเป็นผูด้าํเนินกิจการดว้ยตนเองทุกอยา่ง เป็นผูจ้ดัการ
ตั้งร้านดว้ยตนเอง และมีแนวโนม้ท่ีจะดาํเนินกิจการต่อไปเหมือนเดิม ยอดขายในช่วง 1-2 ปี ท่ีผ่านมาค่อนขา้ง  
เสมอตวั ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกคา้ประจาํ มีปัญหาในการจดัร้าน ส่วนใหญ่เกิดจากสถานท่ีคบัแคบ เจา้ของร้าน
ขาดความรู้ในการจดัร้าน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จรินดา ศกุนตนาค (2547) ศึกษา เร่ือง การศึกษา        
การดาํเนินธุรกิจร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่            
มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 32.00 ลกัษณะของร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นร้านไมห้อ้งเดียว 2 ชั้น 
และร้านตึก 1 คูหา รูปแบบของการดาํเนินงานของร้าน จะมีญาติพี่นอ้งและลูกหลานช่วยกนัทาํ แต่มีเจา้ของร้านเป็น
ผูจ้ดัตั้ งข้ึนเอง โดยมีแนวโน้มจะปรับปรุงกิจการให้ทนัสมยักว่าเดิม เพราะร้านคา้ปลีกสมยัใหม่มีสินคา้มากกว่า      
ผูด้าํเนินกิจการส่วนใหญ่จะใชว้ิธีพฒันาหรือปรับปรุงร้านคา้ดว้ยการแสวงหาความรู้เอง โดยดูจากร้านคา้สมยัใหม่ 
จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามสภาพเหตุการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ สร้างข้ึนมากมาย ทั้งในเขต
เมืองหลวงและอาํเภอเมืองของจงัหวดัใหญ่ๆ ทัว่ประเทศไทย และขยายรูปแบบเป็นร้านคา้ขนาดเล็กลงมาเรียกว่า 
Express เช่น Lotus Express ซ่ึงอาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน สถานท่ีสะอาด อากาศเย็นสบาย             
มีสินคา้ให้เลือกมากชนิด และราคาสินคา้ถูกกว่าร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม การจดัวางสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือเป็นระเบียบ  
ส่ิงสําคญัท่ีสุดราคาสินคา้จะถูกกว่าร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม เน่ืองจากร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้                 
จากห้างสรรพสินคา้ ทาํให้ราคาสินคา้ของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิมบางชนิดจะสูงกว่าราคาสินคา้ของร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ 
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 2. สภาพปัญหาของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และปัจจัยในการดําเนินธุรกิจของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม       
ท่ีได้รับผลกระทบจากร้านค้าปลีกและค้าส่งสมยัใหม่ 
  2.1 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ในภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 3 รายการ คือ (1) ขาดเงินทุน
หมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ (2) ตน้ทุนสินคา้สูง และ (3) ไม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อการแข่งขนั 
  2.2 ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการดาํเนินกิจการของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม
ท่ีไดรั้บผลกระทบจากร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.54 – 4.14) 13 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ (1) มีเงินทุนในการดาํเนินกิจการมากกว่า 
(2) ตน้ทุนสินคา้ตํ่ากว่า (3) มีสินคา้ให้เลือกซ้ือมาก (4) ภายในร้านกวา้งขวาง/สะอาด/เย็นสบาย และ (5) มีการ
ส่งเสริมการขายต่อเน่ือง การลดราคา การจดักิจกรรมพิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จรินดา ศกุนตนาค 
(2547) ท่ีศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกต่อปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินกิจกาของร้านคา้ปลีก 
พบว่า ในเร่ืองการแข่งขันกับร้านคา้ปลีกท่ีทันสมัยกว่า การตั้ งราคาสินค้าท่ีขายสูงกว่าราคาสินค้าของร้าน         
ขนาดใหญ่ การสั่งซ้ือสินคา้เขา้ร้าน การควบคุมปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือในสต็อก การหมุนเวียนเงินทุนท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินกิจการ และปัญหาการแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกลกัษณะเดียวกนั การแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ รวมทั้ง
รสนิยมและทศันคติของลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลง ความสะดวกในการซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
ปัญหาดงักล่าวอยู่ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิรมล ปิยะสันติกุล (2541) ไดศึ้กษา โครงสร้าง
ตลาดของธุรกิจคา้ปลีก : กรณีหา้งสรรพสินคา้ ผลการศึกษา พบว่า โครสร้างตลาดยงัคงเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยรายท่ีมี
อาํนาจผูกขาดปานกลาง ดา้นพฤติกรรมการแข่งขนัของกลุ่มห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมการแข่งขนั
ดา้นราคา คือ การตั้งราคาตํ่ากบัสินคา้บางแผนก และการตั้งราคาสินคา้ใหแ้ตกต่างตามหา้งสรรพสินคา้แต่ละระดบั 
ส่วนพฤติกรรมการแข่งขนัดา้นไม่ใช่ราคา คือ การขยายสาขาและประกอบกิจการร้านคา้ในรูปแบบอ่ืนทัว่กรุงเทพฯ 
และต่างจงัหวดั การร่วมทุนหรือเขา้ไปถือหุ้น การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใช้ เพื่อลดตน้ทุนของกลุ่ม ด้าน
ผลกระทบต่อหา้งสรรพสินคา้ขนาดกลาง – ขนาดเล็ก พบว่า ไดรั้บความเสียเปรียบ  ดา้นตน้ทุนบริหารและตน้ทุน
สินคา้ท่ีสูงกว่า จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นขอ้มูลใหห้น่วยงานภาครัฐท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการควบคุมการขยายตวั
ของห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบ ทาํให้ร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิมไม่สามารถ
ปรับตวัไดท้นักบัความเปล่ียนแปลง และกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ
ของประชาชนคนไทยควรหาทางจดัการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัการดาํเนิน    ธุรกิจแบบครบวงจร เป็นการ
ส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จตามท่ีตั้งวตัถุประสงคไ์ว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ภาครัฐควรจดัอบรมให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม เพื่อการพฒันาปรับปรุงร้าน 
การจดัร้าน การจดัสินคา้เป็นหมวดหมู่ ตลอดจนกลยทุธ์การแข่งขนั 
 2. ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมควรจดัใหมี้สินคา้หลากหลายมากข้ึน มีช่วงเวลาเปิดร้านท่ียาวนานข้ึนกว่าเดิม 
พยายามปรับสภาพแวดลอ้มของร้าน ใหมี้แสงสวา่งมากข้ึน สะอาดข้ึน เป็นระเบียบ มีระบบระบายอากาศดีข้ึน 
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 3. ร้านค้าปลีกแบบดั้ งเดิมต้องสร้างความเป็นกันเองกับลูกค้า ให้การต้อนรับลูกค้ามีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ต่อลูกคา้แบบตวัต่อตวัอยา่งสมํ่าเสมอ และทัว่ถึง 
 4. เจา้ของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมควรทาํการศึกษาร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อนาํรูปแบบการจดัร้านรูปแบบ
บริหารร้านมาใชก้บัร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม 
 5. เจา้ของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมควรพยายามดึงดูดและรักษาลูกคา้ ผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีอาศยัอยู่บริเวณรอบ
ร้านดว้ยการคงไวซ่ึ้งระบบการแบ่งขายปลีกยอ่ย 
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เจตคติของผู้ชมรายการโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ีต่อการนําเสนอ 
รายการข่าวภาคคํา่ ทางสถานีโทรทัศน์ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทวี)ี* 

Attitudes of TV Viewer  in Bangkok Metropolis towards Evening News Program 
of 5 TV Station Channels (3, 5, 7, 9 and TITV) 

 
นายปรเมษฐ ์เศรษฐสุวรรณ** 

  Mr. Poramate Sethasuwan** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ ทั้ง 5 
ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี) ของผูช้มรายการโทรทศันใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเจตคติท่ีมีต่อรายการข่าว
ภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี) ของผูช้ม เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับชม
รายการข่าวภาคคํ่าของผูช้ม จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อรายการข่าว
ภาคคํ่าของผูช้ม จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน สถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และไค-สแควร์ 
 ผลการวิจยัพบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ ส่วนใหญ่เลือกชมช่อง 
ทีไอทีวี  ใชเ้วลารวมมากกว่า 4 ชัว่โมง/สัปดาห์  ชมเฉพาะประเด็นข่าวท่ีสนใจ และรับชมท่ีบา้น  เหตุผลท่ีชมเพ่ือ
ตอ้งการรับทราบข่าวสาร   เหตุผลสาํคญัท่ีติดตามชม คือ มีการนาํเสนอข่าวท่ีรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์  และสนใจชม
ข่าวประเภทขา่วสงัคม ชุมชน และอาชญากรรมมากท่ีสุด  ผูช้มรายการโทรทศันมี์เจตคติ ต่อรายการข่าวภาคคํ่า ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เจตคติในระดบัมากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วในการนาํเสนอทนัเหตุการณ์  เน้ือหามี
ความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ  และสกู๊ปข่าวเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ   ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชม
รายการขา่วภาคคํ่า ของผูช้มจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่า  ผูช้มท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05   
ผลการเปรียบเทียบเจตคติของผูช้มรายการโทรทศัน์ท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่าของผูช้มจาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูช้มท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีเจตคติแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the evening news exposure behavior of television viewers through 
5 television station channels (3, 5, 7, 9 and TITV)  in Bangkok metropolis, to study the television  viewers’ attitude in 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Bangkok metropolis towards evening news  program of  5  television station channels (3, 5, 7, 9 and TITV), to 
compare the evening news exposure behavior of television viewers, classified by demographic traits, and to compare 
the television  viewers’ attitude towards evening news  program, classified by demographic traits. There were 400 
samples. The statistical data analysis was by percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of variance and chi-square. 

The research results were that on the evening news exposure behavior most viewers watched TITV channel, 
spent 4 hours a week, watched just the interesting hot news at home, for reasons of receiving information. The news 
report was fast, immediate and interesting.  The crime, community and social news were most viewed. The television 
viewers’ attitude towards evening news program overall was at high level. The television viewers’ attitudes of 
quickness of hot news report, accuracy of news content, interest of news scoop were at the highest level.  The 
comparison results of the evening news exposure behavior of television viewers, classified by demographic traits 
showed that the viewers with different demographic traits had the evening news exposure behavior with statistical 
difference at significance level of 0.01, and 0.05. The comparison results of the television viewers’ attitude towards 
evening news program, classified by demographic traits showed that the viewers with sex, age, education level, career 
and monthly income had the television viewers’ attitude with statistical difference at significance level of 0.01 and 0.05. 
 
ความนํา 
 รายการโทรทศัน์ในปัจจุบนัมีมากมายหลายรายการ รายการข่าวถือเป็นรายการหน่ึงท่ีมีความสําคญัเป็น
อยา่งยิง่ท่ีเราตอ้งบริโภคในกระแสโลกยคุสังคมข่าวสาร (information society)   และผูท่ี้รู้ข่าวมากยอ่มเป็นผูท่ี้ได้
ประโยชน์มากจนมีผูก้ล่าวว่า  “ผูใ้ดมีข่าวสาร ผูน้ั้นมีอาํนาจ” (เขมวไล ธีรสุวรรณจกัร, 2548, หนา้ 21) ในสังคมมี
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย  แต่ดว้ยเวลาท่ีจาํกดัหรือดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ ทาํให้มีเพียงบางเหตุการณ์เท่านั้นท่ี
ไดรั้บการเสนอเป็นข่าว และเหตุการณ์ท่ีไดน้าํเสนอนั้นก็มีความสําคญัแตกต่างกนัออกไป บางส่วนถูกนาํเสนอ
เป็นข่าวเด่นโดยใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก เช่น  ข่าวท่ีเป็นความวิบติัของคน มกัจะเป็นข่าวท่ีไดรั้บความนิยม
จากผูช้มสูงสุดเสมอ  ในขณะท่ีข่าวบางเหตุการณ์ แมจ้ะถูกนาํเสนอแต่ก็ถูกจดัว่าไม่สาํคญั โดยมีการนาํเสนอเพียง
บางส่วน เป็น สรุปข่าว ซ่ึงมกัจะนาํไปไวต้อนทา้ยของการนาํเสนอข่าว 
 การนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง   5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี) มีรูปแบบของการ
นาํเสนอเน้ือหาสาระของข่าวแต่ละข่าวแตกต่างกนั ถึงแมว้า่จะเป็นเหตุการณ์ข่าวเดียวกนั ก า ร แข่ ง ขัน แ ล ะก า ร
พฒันาเน้ือหา และรูปแบบการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศันท์ั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7,9 และทีไอทีวี)  
นั้นไดมี้การปรับปรุงคุณภาพรายการข่าวภาคคํ่าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนในปัจจุบนั โดยเสนอเป็นข่าวหลกั
เหตุการณ์เด่นๆ ท่ีเกิดข้ึนประจาํวนัตามลาํดับความสําคญัของข่าวและมีรูปแบบการนําเสนอสกู๊ปข่าวเชิงลึก
ประกอบการวิเคราะห์ประเด็นข่าวเพื่อให้ผูช้มสนใจและติดตามต่อเน่ือง ส่วนการจดัเรียงรูปแบบการนาํเสนอ
ประเภทข่าว เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข่าวอาชญากรรม ข่าวต่างประเทศ และข่าวกีฬานั้น แต่ละ
สถานีโทรทศัน์จะจัดเรียงลาํดับความสําคญัในการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าท่ีแบ่งเป็นข่าวแต่ละประเภทท่ี
แตกต่างกันตามความสามารถหลกัของแต่ละสถานีโทรทัศน์เพ่ือไม่ให้ผูรั้บชมรายการเปล่ียนช่องในช่วงท่ี         
คัน่เวลาโฆษณาซ่ึงอตัราความนิยมของผูช้มต่อรายการในแต่ละช่วงเวลา หรือ ทีวี เรทต้ิง ของแต่ละรายการของ
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สถานีโทรทศัน์นั้น เป็น ดชันีท่ีช้ีให้เห็นถึงความพึงพอใจของผูรั้บชมรายการในช่วงเวลาของการนาํเสนอผงั
รายการต่าง ๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อความอยู่รอดในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจสถานีโทรทศัน์ และ
ผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์ในการหารายได้จากการขายเวลาโฆษณาให้กับผู ้สนับสนุนรายการของแต่ละ
สถานีโทรทศัน ์
 จากขอ้มูลรายงานวิจยัของ  บริษทั เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช(ประเทศไทย) จาํกดั (AGB Nielsen Media 
Research)  เปิดเผยถึงการใชจ่้ายเงินผ่านส่ือโฆษณาในช่วงปี 2549 โดยรวมยงัมีอตัราการขยายตวัอยู่ในระดบั  
4.95% มีมูลค่ารวม 89,839 ลา้นบาท โดยส่ือโทรทศัน์ซ่ึงเป็นส่ือหลกัมีส่วนแบ่งการตลาด 59.32%  มีอตัราการ
ขยายตวั 6.55% ส่ือวิทย ุขยายตวัเพิม่ข้ึน 3.07% ส่ือโฆษณากลางแจง้ ขยายตวัเพ่ิมข้ึน 3.6% ขณะท่ีส่ือหนงัสือพิมพ์
และนิตยสาร มีอตัราการขยายตวัท่ีปรับตวัลดลง (“นีลเส็น” ช้ีอุตฯ โฆษณา ปี “49 เฉียด 9 หม่ืนลา้น., 2550,     
หนา้ 27) ซ่ึงจะเห็นไดว้่าส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือกระแสหลกัท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก และยงัเป็น
ส่ือท่ีอตัราการบริโภคสูงสุด  (เขมวไล ธีรสุวรรณจกัร, 2548, หนา้ 21) ดงันั้นความสามารถในเชิงแข่งขนั 
(competitiveness)  ของแต่ละสถานีโทรทศัน์ในการแข่งขนักนัช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด หรือ การหารายไดจ้าก
ผูส้นบัสนุนเวลาโฆษณาจากการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง (3,5,7,9 และทีไอทีวี)  
จึงพยายามสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั (competive advantage)ใน 2 ประเด็นหลกั คือ  “ความเร็ว และ 
ความลึก”  เพื่อนาํเสนอรายงานขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์  หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหม่ และกาํลงัเป็นท่ีสนใจของ
ประชาชนผูบ้ริโภคข่าวสาร ซ่ึงอาจมีผลเก่ียวเน่ืองต่อผูช้มไม่ทางใดก็ทางหน่ึง และเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจากการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าเพื่อใหป้ระชาชนผูรั้บชมรายการทราบนั้นตอ้งตอบสนองความตอ้งการ
อยากรู้อยากเห็นของผูรั้บชมซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีนอกเหนือไปจากทฤษฏีลาํดบัชั้นความตอ้งการ (Hierachy of 
Needs Theory)  ของ  Maslow   ดงันั้น ข่าวแต่ละข่าวจึงตอ้งสร้างและดึงดูดความสนใจเพื่อเป็นการบอกเล่าใหผู้ ้
รับชมรับรู้ถึงส่ิงสาํคญัท่ีกาํลงัเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในประเทศ หรือนอกประเทศ และตอ้งเป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนใหม่เสมอ 
 ช่วงเวลาการจดัผงัรายการนาํเสนอข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีมีความสําคญั     
ในการแข่งขนัซ่ึงแต่เดิมนั้นรายการข่าวภาคคํ่าของทุกสถานีโทรทัศน์จะมีความคลา้ยคลึงกัน  และนําเสนอ
เผยแพร่ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกนั คือเวลา 20.00 น. โดยประมาณ แต่ในปัจจุบนัมีเพียงข่าวในพระราชสาํนกั
เท่านั้นท่ีทุกสถานีตอ้งยึดหลกัปฎิบติัตามกฎระเบียบท่ีตอ้งนาํเสนอในเวลา 20.00 น. เหมือนกนั และเป็นการ
นําเสนอเน้ือหาข่าวท่ีไม่มีความแตกต่างกันเน่ืองจากเป็นความร่วมมือในการผลิตข่าวในพระราชสํานัก              
ของโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจ (tv pools) ซ่ึงสถานีโทรทศัน์ในระบบฟรีทีวี (free-to-air) ทุกช่องเป็นสมาชิก   
ส่วนเวลาในการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าเผยแพร่ออกอากาศของแต่ละสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่องนั้น มีการจดัผงั
รายการนาํเสนอในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั และมีการแบ่งการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าออกอากาศเป็น 2 ช่วงเวลา 
ทั้งน้ีก็สืบเน่ืองมาจากเหตุผลทางการตลาดในการช่วงชิงเม็ดเงินโฆษณาในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บั     
ผูรั้บชมอนัจะยงัผลใหส้ถานีโทรทศัน์ไดรั้บส่วนแบ่งผูช้มเพิ่มข้ึนจากอตัราความนิยมต่อรายการ  หรือ ทีวี เรทต้ิง 
(TV Rating) อนัเป็นขอ้มูลวิจยัผูรั้บชมรายการโทรทศัน์ท่ีผูส้นับสนุนรายการ และผูว้างแผนซ้ือส่ือโฆษณา        
ในรายการโทรทศัน ์(tv media planner/buyer) ในบริษทัท่ีปรึกษาโฆษณา (media agency) ท่ีใหบ้ริการวางแผนการ
ซ้ือส่ือโฆษณาธุรกิจใช้ในการวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ส่ือโฆษณาของลูกคา้ในรายการ
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โทรทศัน์ต่างๆ เพ่ือวดัผลลพัธ์ตวัเลขการเขา้ถึง (reach) ผูช้มรายการโทรทศัน์จากการซ้ือส่ือโฆษณาโดยเน้น     
การใช้ความถ่ีของภาพยนตร์โฆษณา (frequency) สินคา้หรือบริการในการเป็นผูส้นับสนุนซ้ือเวลาโฆษณา        
ในรายการโทรทศันป์ระเภทต่างๆ 
 การแข่งขนัและการพฒันารายการข่าวภาคคํ่าของสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี) ไดมี้     
การปรับปรุงรายการข่าวใหมี้ความน่าสนใจยิ่งข้ึน บางสถานีโทรทศัน์นาํเสนอในรูปแบบคุยข่าวกบัผูรั้บชมรายการ 
ซ่ึงบุคลิกภาพท่ีมีความรู้รอบ รอบรู้ ความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการนาํเสนอท่ีโดดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ 
ของผูป้ระกาศข่าว หรือผูด้าํเนินรายการถือเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จท่ีสําคญัในการช่วงชิงผูช้มรายการข่าวภาคคํ่า
ของแต่ละสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง บางสถานีโทรทศัน์เนน้การนาํเสนอในรูปแบบของการคุยข่าวและวิเคราะห์    
ท่ีมาท่ีไปของข่าว ในขณะท่ีบางสถานีโทรทศัน์ก็ยงัคงยดึถือรูปแบบการนาํเสนอรายงานข่าวแบบดั้งเดิม  คือ รายงาน
ข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนประจาํวนัตามปกติ เนน้ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็นกลาง และสร้างสรรค ์ นาํเสนอรายงานข่าว  
ท่ีเกิดข้ึนตามขอ้เท็จจริงอย่างแม่นยาํ  กระชับเขา้ใจง่าย  และไดป้ระโยชน์ต่อผูรั้บชม  และการวิเคราะห์ข่าวตอ้งไม่  
นาํความคิดเห็นส่วนตวัมาวิพากษว์ิจารณ์ข่าวแมว้่าความพึงพอใจต่อรายการข่าวภาคคํ่าประจาํวนัของสถานีโทรทศัน์
ช่องนั้นจะไม่ไดรั้บความนิยมเท่ากบัสถานีโทรทศัน์คู่แข่งก็ตาม ความเป็นกลางในการนาํเสนอรายการข่าวนั้น           
มีความสําคญัมากท่ีสุดต่อการรับรู้ และการบริโภคข่าวของประชาชน และอิทธิพลของส่ือสารมวลชนนั้นมีผล         
ต่อความเช่ือ และความศรัทธาของผูรั้บชมรายการโทรทัศน์เป็นอย่างมาก  ดังนั้ นจึงต้องมีความระมัดระวัง                
ในการนาํเสนอความเห็นในข่าวท่ีเกิดข้ึนโดยไม่เอนเอียงโน้มนา้วใหผู้รั้บชมรายการตดัสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด     
ดั่งเช่น  การนําเสนอประเด็นข่าวการเมืองท่ีเกิดปรากฎการณ์ส่ือมวลชนไม่เป็นกลาง และเลือกท่ีจะให้นํ้ าหนัก         
ในการวิเคราะห์ข่าวว่าฝ่ายใดดี หรือฝ่ายใดไม่ดีในการนําเสนอข่าวปัจจุบนัท่ีทาํให้สังคมต้องออกมาเรียกร้อง        
ความสมานฉนัท ์
 การจัดวางผงัรายการขา้งเคียงก็มีความสําคญัต่อพฤติกรรมในการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานี 
โทรทัศน์แต่ละช่อง  เช่น การจัดวางผงัรายการละครก่อนข่าว และละครหลังข่าวภาคคํ่าเป็นอีกปัจจัยหน่ึง                   
ท่ีมีความสําคญั  และมีผลต่อพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีจะทาํให้ผูรั้บชมหันมาดูรายการข่าวภาคคํ่า      
ทางสถานีโทรทศันช่์องนั้นเพ่ือรอติดตามชมรายการละครซ่ึงเป็นผงัรายการขา้งเคียงต่อเน่ืองกนั 
 จากปัญหาความสามารถในเชิงแข่งขนั และความเหล่ือมลํ้ ากนัในการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าท่ีเผยแพร่
ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่องท่ีจดัผงัรายการในเวลาที่ไม่ตรงกนัเช่นแต่ก่อน  และมีการนาํเสนอเน้ือหา 
และรูปแบบท่ีแตกต่างกนันั้น  ทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจจะทาํการศึกษาวิเคราะห์ว่าในยคุสังคมแห่งความรู้ (knowledge based 
society) ประชาชนผูช้มรายการโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับชม “รายการข่าวภาคคํ่า      
ของสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง  (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี)” มากนอ้ยเพียงใด  มีการเลือกรับชมเพราะเหตุใด และมี         
เจตคติต่อ “รายการข่าวภาคคํ่าของสถานีโทรทศัน์ ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี)”  อยา่งไร รวมทั้งมีการใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารภายหลงัการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง โดยทาํการวิเคราะห์
กลุ่มผูช้มรายการโทรทศัน์ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ “เขา้ถึง” ของส่ือโทรทศัน ์    
อย่างกวา้งขวาง และมีเคร่ืองรับโทรทศัน์โดยเฉล่ียต่อประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงผลท่ีได้จากการวิจยัจะนาํไปอา้งอิง     
เพื่อการพฒันาและปรับปรุงรายการข่าวภาคคํ่าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผูรั้บชมในยุคสังคมแห่ง    
ความรู้ อนัจะเป็นประโยชนต่์อผูช้มรายการข่าวภาคคํ่าประจาํวนัของสถานีโทรทศัน ์ทั้ง 5 ช่องมากยิง่ข้ึนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี) 
ของผูช้มรายการโทรทศันใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพือ่ศึกษาเจตคติท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศันท์ั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี) ของผูช้ม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และที
ไอทีวี) ของผูช้ม จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี) 
ของผูช้ม จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูช้มรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ทั้ง 5 ช่อง เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 
5,658,953 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 5 เขต ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตพญาไท เขตจตุจกัร เขตธนบุรี และเขต
บางกอกนอ้ย เขตละ 80 คน จาํนวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูช้มรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน ์จาํนวน 6 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2    พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน ์จาํนวน 8 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 3    เจตคติของผูช้มรายการโทรทศันท่ี์มีต่อรายการขา่วภาคคํ่า จาํนวน 10 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูช้มรายการโทรทศัน์ท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่า ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วนัท่ี 1 เมษายน ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ โดยหาความถ่ี 
และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์เจตคติของผูช้มรายการโทรทศัน์ท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่า โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าของผูช้มรายการ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใชค้า่ “ไค-สแควร์” (Chi-square) 
 4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนเจตคติของผูช้มรายการโทรทศัน์ท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่า จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้T – test และ F-test 
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สรุปผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.00 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 
36.75 รองลงมา อาย ุ40 ปีข้ึนไป ร้อยละ 32.75  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 50.75 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
53.00  รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 27.25 อาชีพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 49.50 รองลงมา ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 30.50 รองลงมา 10,000-20,000 
บาท  ร้อยละ 30.25 
 2. พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํา่ทางสถานีโทรทศัน์ 
 ผูต้อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการรับชมรายการต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
  1. ช่องของสถานีโทรทศัน์ท่ีเลือกชมข่าวภาคคํ่ามากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกชม
ช่องทีไอทีวี ร้อยละ 35.75 รองลงมา ช่อง 3 ร้อยละ 31.00 
  2. รายการข่าวภาคคํ่าช่องท่ีสนใจชมมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สนใจรายการข่าวภาค
คํ่า ช่องทีไอทีวี เวลา 19.00-20.30 น ร้อยละ 39.25 รองลงมา รายการข่าวเร่ืองเด่นเยน็น้ี ช่อง 3 เวลา 17.00-18.00 น. 
ร้อยละ 26.00 
  3. ลกัษณะของการชมรายการข่าวภาคคํ่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชมเฉพาะประเด็นข่าว        
ท่ีสนใจ ร้อยละ 50.75 รองลงมา เปิดสลบัไปมาเม่ือโฆษณา ร้อยละ 26.50 
  4. สถานท่ีท่ีท่านชมรายการข่าวภาคคํ่ามากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชมท่ีบา้น ร้อยละ 
89.25 รองลงมา ท่ีทาํงาน ร้อยละ 7.25 
  5. เหตุผลท่ีชมรายการข่าวภาคคํ่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอ้งการรับทราบข่าวสาร ร้อยละ 
55.50 รองลงมา ตอ้งการติดตามการเคล่ือนไหวของสังคม ร้อยละ 37.25 
  6. จาํนวนชัว่โมงโดยรวมต่อสัปดาห์ของการชมรายการข่าวภาคคํ่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ใชเ้วลาชมมากกวา่ 4 ชัว่โมง/สปัดาห์ ร้อยละ 39.75 รองลงมา 3-4 ชัว่โมง/สปัดาห์ ร้อยละ 32.25 
  7. เหตุผลสําคญัท่ีสุดท่ีติดตามชมข่าวภาคคํ่าจากขอ้ 2 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่า    
มีการนาํเสนอข่าวท่ีรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ ร้อยละ 24.50 รองลงมา มีรูปแบบการนาํเสนอข่าวท่ีน่าสนใจ ดูแลว้น่า
ติดตามต่อเน่ือง ร้อยละ 17.50 
  8. ประเภทของข่าวภาคคํ่าท่ีสนใจชมมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สนใจชมข่าวประเภท
ข่าวสงัคม ชุมชน และอาชญากรรม ร้อยละ 32.75 รองลงมา ขา่วการเมือง ร้อยละ 29.25 
 3. การวเิคราะห์เจตคติของผู้ชมรายการโทรทศัน์ทีม่ต่ีอรายการข่าวภาคคํา่ 
 ผูช้มรายการโทรทศันข่์าวภาคคํ่า ท่ีตอบแบบสอบถาม มีเจตคติต่อรายการโทรทศัน์ข่าวภาคคํ่า ในภาพรวม  
อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.82) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.63-4.08) ทุกรายการ                 
5 อนัดบัแรก คือ 
  1. รวดเร็วในการนาํเสนอ ทนัเหตุการณ์ 
  2. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
  3. สกู๊ปข่าวเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
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  4. รูปแบบการนาํเสนอน่าติดตาม 
  5. การรายงานข่าวนอกสถานท่ี ชดัเจน เกาะติดสถานการณ์ต่อเน่ือง 
 4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํา่ทางสถานีโทรทัศน์ทั้ง 5 ช่อง ของผู้ชมจําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่าของผูช้ม รายการต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
  1. ช่องของสถานีโทรทศัน์ท่ีเลือกชมข่าวภาคคํ่ามากท่ีสุด ผูช้มท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี           
ระดบั 0.01 
  2. รายการข่าวภาคคํ่ าช่องท่ีสนใจชมมากท่ีสุด ผู ้ชมท่ีมีอายุ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน                    
มีพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  3. ลักษณะของการชมรายการข่าวภาคคํ่า ผูช้มท่ีมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการรับชมรายการ             
ข่าวภาคคํ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  4. สถานท่ีท่ีชมข่าวภาคคํ่ ามากท่ีสุด ผู ้ชมท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการรับชมรายการข่าว                  
ภาคคํ่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกันมีพฤติกรรม               
การรับชมรายการข่าวภาคคํ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  5. เหตุผลท่ีชมรายการข่าวภาคคํ่ า ผู ้ชมท่ีมีอายุและรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรม                 
การรับชมรายการข่าวภาคคํ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  6. จํานวนชั่วโมงโดยรวมต่อสัปดาห์ของการชมรายการข่าวภาคคํ่ า ผู ้ชมท่ีมีอายุและระดับ            
การศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการรับชมรายการขา่วภาคคํ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  7. เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการติดตามชมข่าวภาคคํ่าจาก ข้อ 2  ผูช้มท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรม               
การรับชมรายการข่าวภาคคํ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  8. ประเภทของข่าวภาคคํ่าท่ีสนใจมากท่ีสุด ผูช้มท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน มีพฤติกรรม      
การรับชมรายการข่าวภาคคํ่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 5. การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทัศน์ท้ัง 5 ช่อง ของผู้ชม จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน ์สรุปไดด้งัน้ี 
  5.1 ผูช้มท่ีมีเพศต่างกนัมีเจตคติต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน ์โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01จาํนวน 2 ขอ้ คือ 
   1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
   2. ช่วงเวลาออกอากาศข่าวภาคคํ่าไม่มากหรือยาวเกินไป 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ ผูป้ระกาศขา่วมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ 
  5.2 ผูช้ม ท่ีอายุต่างกนัมีเจตคติต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ โดยรวมไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ0.01    
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จาํนวน 1 ขอ้ คือ รวดเร็วในการนาํเสนอ ทนัเหตุการณ์ และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 ขอ้ คือ 
   1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
   2. การรายงานข่าวนอกสถานท่ี ชดัเจน เกาะติดสถานการณ์ต่อเน่ือง 
  5.3 ผูช้มท่ีระดับการศึกษาต่างกนั มีเจตคติต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 ขอ้ คือ 
   1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
   2. รูปแบบการนาํเสนอน่าติดตาม 
   3. สกู๊ปข่าวเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
   4. มีการจดัลาํดบัข่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   5. รวดเร็วในการนาํเสนอ ทนัเหตุการณ์ 
  5.4 ผูช้มท่ีอาชีพต่างกนั มีเจตคติต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์โดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 ขอ้ คือ เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ คือ 
   1. สกู๊ปข่าวเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
   2. การรายงานข่าวนอกสถานท่ี ชดัเจนเกาะติดสถานการณ์ต่อเน่ือง 
  5.5 ผูช้มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีเจตคติต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศันโ์ดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 6 ขอ้ คือ 
   1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 
   2. รูปแบบการนาํเสนอน่าติดตาม 
   3. สกู๊ปข่าวเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
   4. การรายงานข่าวนอกสถานท่ี ชดัเจนเกาะติดสถานการณ์ต่อเน่ือง 
   5. รวดเร็วในการนาํเสนอ ทนัเหตุการณ์ 
   6. ผูป้ระกาศข่าวมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ 
 
อภปิรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง “เจตคติของผูช้มรายการโทรทศัน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการนําเสนอรายการ       
ข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน ์ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และทีไอทีวี) จากสมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 1. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวภาคคํ่าของผู้ชมจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จากผลการวจิยัพบว่า 
  1.1 ความแตกต่างดา้นเพศ พบว่า พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่า ไดแ้ก่ ท่านเลือกชม
รายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศันช่์องใดมากท่ีสุด สถานท่ีท่ีท่านชมรายการข่าวภาคคํ่ามากท่ีสุด เหตุผลสาํคญั
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ท่ีสุดท่ีท่านติดตามชมข่าวภาคคํ่า และการชมข่าวภาคคํ่า ท่านสนใจข่าวประเภทใดมากท่ีสุด แตกต่างกนัอย่าง       
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  1.2 ความแตกต่างด้านอายุ พบว่า พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่า ได้แก่ ท่านเลือก          
ชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ช่องใดมากท่ีสุด ท่านชมรายการข่าวภาคคํ่าโดยรวมประมาณก่ีชัว่โมง      
ต่อสัปดาห์ เหตุผลท่ีท่านชมรายการข่าวภาคคํ่า ท่านสนใจชมข่าวภาคคํ่ารายการใดมากท่ีสุด และการชมข่าว    
ภาคคํ่า ท่านสนใจข่าวประเภทใดมากท่ีสุด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  1.3 ความแตกต่างดา้นสถานภาพสมรส พบว่าพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่า ไดแ้ก่ท่าน
เลือกชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ช่องใดมากท่ีสุด และการชมข่าวภาคคํ่า ท่านสนใจข่าวประเภทใด
มากท่ีสุด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  1.4 ความแตกต่างดา้นระดบัการศึกษา พบว่าพฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่า ไดแ้ก่      
ท่านชมรายการข่าวภาคคํ่าโดยรวมประมาณก่ีชัว่โมงต่อสัปดาห์ และการชมข่าวภาคคํ่า ท่านสนใจข่าวประเภทใด
มากท่ีสุด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  1.5 ความแตกต่างดา้นอาชีพ พบว่า พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่า ไดแ้ก่ การชมรายการ
ข่าวภาคคํ่า ท่านรับชมในลกัษณะใด และการชมข่าวภาคคํ่า ท่านสนใจข่าวประเภทใดมากท่ีสุด แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  1.6 ความแตกต่างดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า พฤติกรรมการรับชมรายการข่าวภาคคํ่า ไดแ้ก่ 
ท่านเลือกชมรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์ช่องใดมากท่ีสุด สถานท่ีท่ีท่านชมรายการข่าวภาคคํ่ามากท่ีสุด 
เหตุผลท่ีท่านชมรายการข่าวภาคคํ่า ท่านสนใจชมข่าวภาคคํ่ารายการใดมากท่ีสุด และการชมข่าวภาคคํ่า ท่านสนใจ
ข่าวประเภทใดมากท่ีสุด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  ซ่ึงผลการวิจัยตามสมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการเปิดรับชมรายการข่าวภาคคํ่าของผูช้มรายการ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า มีความสอดคลอ้งกบัเบคเกอร์ (Becker, 1971, p. 79 อา้งใน สุรพงษ ์ 
โสธนะเสถียร, 2533, หน้า 38) ท่ีให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร โดยจาํแนกตามพฤติกรรมการเปิด           
รับข่าวสารในการเลือกแสวงหาขอ้มูล กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลเม่ือต้องการให้มีความรู้คล้ายคลึง          
กบับุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองทัว่ๆ ไป และบุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพราะต้องการกระทาํส่ิงใด       
ส่ิงหน่ึง หรือเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ และสอดคลอ้งกบัเดอเฟอร์ (Derfleur, 1980, p. 108) ในทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นว่า ผู ้รับข่าวสารจากส่ือมวลชนแต่ละคนนั้ นมีความแตกต่างกัน           
ในทางจิตวิทยา เช่นทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือทาํให้เกิดความสนใจ และจดจาํในข่าวสาร หรือตีความหมาย
ข่าวสารจากส่ือ มวลชนแตกต่างกนั ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 
  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพชร เพช็รสวสัด์ิ (2548 : บทคดัยอ่) วิจยัเร่ือง พฤติกรรม
การเปิดรับ การใชป้ระโยชน ์และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อรายการข่าวภาคดึก
ทางสถานีโทรทศัน์ ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และไอทีวี)  ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั                 
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวภาคดึกทางสถานีโทรทศัน ์และ นนัทิดา โอฐกรรม (2547 : บทคดัยอ่)  
วิจยัเร่ือง การเปิดรับข่าวสารการใชป้ระโยชน ์และความพึงพอใจรายการข่าวภาคเชา้ทางโทรทศัน์ ของประชาชน
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ลักษณะประชากรทางด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได ้               
มีความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับรายการ และการใชป้ระโยชนจ์ากรายการ 
 2. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 เจตคติที่มีต่อรายการข่าวภาคคํ่าของผู้ชมจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน จากผลการวจิยัพบว่า 
  2.1 ความแตกต่างดา้นเพศ พบว่า เจตคติของผูช้มรายการข่าวภาคคํ่า โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง  
มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ได้แก่       
ขอ้ 1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ขอ้ 9. ช่วงเวลาออกอากาศข่าวภาคคํ่าไม่มากหรือยาวเกินไป และแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ผูป้ระกาศข่าวมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ 
  2.2 ความแตกต่างดา้นอาย ุพบว่า เจตคติของผูช้มรายการข่าวภาคคํ่าโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง   
มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่        
ขอ้ 1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ขอ้ 5. การรายงานข่าวนอกสถานท่ี ชดัเจนเกาะติดสถานการณ์ต่อเน่ือง  
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ รวดเร็วในการนาํเสนอ ทนัเหตุการณ์ 
  2.3 ความแตกต่างด้านระดับการศึกษา พบว่า เจตคติของผู ้ชมรายการข่าวภาคคํ่ าโดยรวม       
แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ขอ้ 1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ขอ้ 2. รูปแบบการนาํเสนอน่าติดตาม            
ขอ้ 3. สกู๊ปข่าวเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ ขอ้ 4. มีการจดัลาํดบัข่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม และขอ้ 6. รวดเร็วในการ
นาํเสนอ ทนัเหตุการณ์ 
  2.4 ความแตกต่างดา้นอาชีพ พบว่า เจตคติของผูช้มรายการข่าวภาคคํ่า โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ไดแ้ก่  
ขอ้ 1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ขอ้         
คือ ขอ้ 3. สกู๊ปข่าวเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ และขอ้ 5. การรายงานข่าวนอกสถานท่ี ชัดเจนเกาะติด 
สถานการณ์ต่อเน่ือง 
  2.5 ความแตกต่างดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า เจตคติของผูช้มรายการข่าวภาคคํ่า โดยรวม
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั  
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1. เน้ือหามีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ขอ้ 2. รูปแบบการนาํเสนอ        
น่าติดตาม ขอ้ 3. สกู๊ปข่าวเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ ขอ้ 5. การรายงานข่าวนอกสถานท่ี ชัดเจนเกาะติด
สถานการณ์ต่อเน่ือง ขอ้ 6. รวดเร็วในการนาํเสนอ ทนัเหตุการณ์ และขอ้ 10. ผูป้ระกาศข่าวมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ   
  ซ่ึงผลการวิจยัตามสมมติฐานท่ี 2 เจตคติท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่าของผูช้ม จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั พบว่า มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอลัพอร์ท (Alport, 1975, p. 39) ไดใ้ห้
ความเห็นเร่ืองเจตคติว่าอาจเกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง และจากประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลซ่ึงแตกต่างกนัออกไป รวมถึง แอดคิน (Atkin, 1973, p. 77) ท่ีช้ีให้เห็นว่า การแสวงหาข่าวสาร หรือ     
ความตอ้งการส่ือมวลชนของปัจเจกบุคคลนั้น คือ ตอ้งการไดรั้บข่าวสาร และ ความบนัเทิง โดยความตอ้งการ
ข่าวสารนั้นเกิดจากความไม่รู้ หรือไม่แน่ใจของปัจเจกบุคคล 
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  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบับทความของ ขวญัเรือน  กิติวฒัน์ (2531, หนา้ 25)  เก่ียวกบั ปัจจยัดา้น
บุคลิกภาพ และจิตวิทยาส่วนบุคคล ท่ีมีแนวคิดวา่คนเราแต่ละคนมีความแตกต่างเฉพาะตวับุคคล อยา่งมากในเร่ือง
เจตคติซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากลกัษณะการอบรมเล้ียงดูท่ีแตกต่างกนั  การดาํรงชีพ ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่าง
ไม่เหมือนกนั ซ่ึงส่งผลกระทบถึงระดบัสติปัญญา ความคิด เจตคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ แรงจูงใจ 
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั เดโช  สวนานนท ์( 2512 , หนา้ 28)  ท่ีกล่าวถึง เจตคติ ว่าเป็นบุคลิกภาพท่ีสร้างข้ึนได ้
เปล่ียนแปลงได ้ และเป็นแรงจูงใจท่ีกาํหนดพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และ ปรมะ สตะเวคิน 
(2533, หนา้ 101)  ท่ีกล่าวว่า  ผูรั้บสารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกนัจะทาํใหผู้รั้บสารแต่ละคนมีการ
เปิดรับสารและการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัในหลายๆ ดา้นทั้งลกัษณะ
ภายนอกและลกัษณะภายในจิตใจ เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ศาสนา 
บุคลิกภาพ ทศันคติ  ประสบการณ์ และรูปแบบการดาํเนินชีวิต เป็นตน้  และลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เป็น 
ลักษณะสําคญัท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะทางจิตวิทยาช่วยอธิบายความรู้สึกนึกคิดของ
กลุ่มเป้าหมาย 
  ผลงานวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทิดา โอฐกรรม (2547 : บทคดัยอ่)  เร่ือง การเปิดรับ
ข่าวสาร การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจรายการข่าวภาคเชา้ทางโทรทศัน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ท่ีพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปิดรับรายการข่าวภาคเชา้ทางโทรทศัน์ในระดบัสูง  และมีความพึงพอใจ
ต่อรายการในระดบัสูงเช่นกนั อีกทั้งผลการทดสอบสมมติฐานยงัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ทางดา้นเพศ  อาย ุ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อรายการ และการเปิดรับรายการ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากรายการดว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพชร เพช็รสวสัด์ิ (2548 : บทคดัยอ่) วิจยัเร่ือง 
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อรายการ    
ข่าวภาคดึกทางสถานีโทรทศัน์ ทั้ง 5 ช่อง (3, 5, 7, 9 และไอทีวี)  ท่ีพบว่า ความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการข่าวภาคดึก   
ทางสถานีโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ นั้น กลุ่มตัวอย่างให้ระดับพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ให้ระดับ   
ความพึงพอใจในเร่ืองของความรวดเร็วในการนาํเสนอทนัเหตุการณ์โดยมีค่าเฉล่ียท่ีระดบัมาก รองลงมาเป็นเร่ือง
ของสกู๊ปข่าว เป็น เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากปรากฏการณ์ส่ือสารมวลชนในการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าทางโทรทศัน์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง การทาํ
วิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการวิจยัในการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษารูปแบบ และเน้ือหาของตวัรายการว่าเป็น
อย่างไร ผูช้มมีเจตคติต่อรูปแบบของรายการคุยข่าว แตกต่างจากการนาํเสนอข่าวแบบตรงไปตรงมา หรือมีความ      
พึงพอใจเฉพาะผูด้าํเนินรายการข่าว 
 2. ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อเน้ือหา และรูปแบบการนาํเสนอรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศัน์แต่ละ   
ช่องท่ีไดรั้บความสนใจจากผูช้มแตกต่างกนั เช่น เจตคติท่ีมีต่อการนาํเสนอประเด็นข่าวของส่ือมวลชนกลา้ท่ีจะ         
ตีแผ่นาํเสนอขอ้เท็จจริงและถูกตอ้ง อย่างตรงไปตรงมากบั ความเป็นกลางในการนาํเสนอรายการข่าวท่ีตอ้งคาํนึง     
ถึง อาํนาจของฝ่ายการเมืองและภาครัฐเป็นหลกั 
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 3. ศึกษาความแตกต่างระหว่างคุณสมบติัผูป้ระกาศข่าว/ผูด้าํเนินรายการ ท่ีควรมีความเป็นมืออาชีพดา้น
ส่ือสารมวลชนท่ีต้องพฒันาตัวเอง มีองค์ความรู้ ขวนขวาย และเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา และกลา้นําเสนอ
ขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ตอ้งเป็นกลางไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดเสมอไป กบัการรายงานข่าวตามเหตุการณ์ข่าวท่ีเกิดข้ึน สั้นกระชบั
และเขา้ใจง่ายของแต่ละสถานีโทรทศัน ์
 4. ศึกษาถึงความแตกต่างของรูปแบบการเล่าข่าว   ประกาศข่าว และวิเคราะห์ข่าว ว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีทาํให้
เจตคติท่ีมีต่อรายการข่าวภาคคํ่าทางสถานีโทรทศันแ์ต่ละช่องมีความแตกต่างกนั และปัจจยัใดท่ีทาํใหป้ระเด็นข่าว
ท่ีรุนแรง ข่าวอาชญากรรม หรือข่าวเหตุการณ์ท่ีเป็นความขดัแยง้รุนแรงของบุคคลชั้นนาํในสังคม หรือข่าวท่ีเป็น
ความวิบติัของคน มกัจะไดรั้บความนิยม  และความสนใจจากผูช้มรายการข่าวทางโทรทศันสู์งสุดเสมอ 
 5. ศึกษาเจตคติท่ีมีต่อความสามารถในเชิงแข่งขนัของสถานีโทรทศัน์ ท่ีวางตาํแหน่งเป็นสังคมอุดมปัญญา 
หรือเน้นสถานีรายการข่าวอย่างเดียว จะสามารถผลิตและนาํเสนอเน้ือหารูปแบบรายการข่าวท่ีแตกต่างกนัใน     
แต่ละช่วงเวลาของผงัรายการ ตลอด 24 ชัว่โมง ใหมี้ความน่าสนใจต่อผูช้มรายการโทรทศันแ์ละไดรั้บความนิยม
หรือไม่ อยา่งไร 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์
บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) และ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ สหกรณ์ออม
ทรัพย ์บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือ       
ท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย  ์บริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือถือได ้ 
ดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความสามารถ และดา้นความซ่ือสัตย ์ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  พบว่า สมาชิกท่ีมี เพศ และระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจในดา้นการเขา้ถึงบริการ  
ดา้นการตอบสนอง  ด้านความสามารถ และด้านความซ่ือสัตย ์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.01 และ
สมาชิกท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ต่างกนั มีความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์ออม
ทรัพย ์ ดา้นการตอบสนองและดา้นความซ่ือสตัย ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the members’ satisfaction towards services of TOT public 
company limited saving co-operative, and to compare the members’ satisfaction towards services of TOT public 
company limited saving co-operative, classified by demographic traits. There were 400 samples. The questionnaire 
was a research tool. The statistical data was analyzed by percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test and 
analysis of variance. 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
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 The findings revealed that the members had satisfaction towards services of TOT public company limited 
saving co-operative overall at high level. Considered each aspect, the members had satisfaction in reliability, 
responsiveness, ability, service accessibility, and honesty aspect at high level. The comparison results of the 
members’ satisfaction towards services of TOT public company limited saving co-operative, classified by 
demographic traits showed that the members with  different sex and education level had  satisfaction in reliability, 
responsiveness, ability, service accessibility, and honesty  with  statistical  difference at significance level of 0.01, 
and with different family member in responsiveness and  honesty aspect with  statistical  difference at significance 
level  of  0.05. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ซ่ึงส่งผลกระทบในดา้นค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก อตัราการว่างงานสูงข้ึน อสังหาริมทรัพยท่ี์เปิดโครงการแลว้ไม่
สามารถขายได ้คนส่วนใหญ่มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย  ผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นภาคเอกชนจะไดรั้บผลกระทบมาก
เน่ืองจากความไม่แน่นอนของกิจการ อาจจะลม้เลิกกิจการเม่ือใดก็ได้ทาํให้พวกเขาเป็นคนว่างงานโดยไม่รู้ตวั 
สาํหรับผูท่ี้ทาํงานในระบบราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นผูท่ี้มีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานมาก
ท่ีสุด มีรายได้ท่ีแน่นอนแต่ก็ไม่มากนัก ดงันั้นจึงตอ้งมีการระมดัระวงัในการใช้จ่ายเงิน และสร้างความมัน่คง
ทางการเงินให้กบัตนเองและครอบครัว โดยนํารายได้ส่วนหน่ึงออมไวก้บัสถาบนัการเงินต่างๆ ซ่ึงมีสถาบัน
การเงินประเภทหน่ึงท่ีพนกังานรัฐวิสาหกิจไดร่้วมกนัจดัตั้งข้ึนดว้ยความสมคัรใจ เพื่อแสวงหาทางช่วยเหลือตวัเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิกโดยการออมเงิน  บางส่วนของเงินไดฝ้ากไวเ้ป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ 
และสามารถใหกู้ย้มืออกมาไดเ้ม่ือสมาชิกมีความเดือดร้อน  เรียกสถาบนัการเงินน้ีว่า “สหกรณ์ออมทรัพย”์ กิจการ
สหกรณ์มิไดด้าํเนินการเพื่อแสวงหากาํไรเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจ แต่เพื่ออาํนวยประโยชน์และให้บริการแก่
สมาชิกในส่ิงท่ีสมาชิกตอ้งการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย  ์เป็นสถาบันการเงินท่ีมีสมาชิกเป็นบุคคลท่ีมีอาชีพอย่างเดียวกัน อยู่ในองค์กร
เดียวกนั หรืออาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัการออมทรัพยแ์ละช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั เม่ือเกิดความจาํเป็นหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์ ซ่ึงจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินปันผล โดยมีการจดัตั้ง
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงได้รับอนุมติัให้จดทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามพระราชบัญญติั
สหกรณ์ พ.ศ. 2511 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบนั พนกังานประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตกตํ่า ค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย
เดือดร้อนเพราะไม่สามารถหารายไดเ้พิ่มใหเ้พียงพอกบัรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน และมกัจะแกปั้ญหาดว้ยการกูย้มืเงินจาก
นายทุน (นอกระบบ) หรือจากวงเงินบตัรเครดิต ซ่ึงจะตอ้งยอมเสียดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง จึงก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสิน
ผกูพนัและเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวในภายหลงั 
 ดงันั้นองคก์รต่าง ๆ ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัและความเดือดร้อนของพนกังานจึงไดจ้ดัตั้งสหกรณ์ออม
ทรัพยข้ึ์นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยงัส่งเสริมใหพ้นกังานหรือสมาชิกรู้จกัการประหยดั รู้จกัการออมทรัพย์
โดยยึดหลกัการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั จึงเป็นการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและ
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สังคมอีกทางหน่ึง จากการต่ืนตัวทางด้านแรงงานในทศวรรษท่ีผ่านมา สหภาพแรงงานหลายๆ สหภาพ               
ได้มีการจัดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์ของตนเองข้ึนมา  เ ช่น  สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง  สหภาพ          
แรงงานผูป้ฏิบัติงาน ขสมก. สหภาพแรงงานสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากน้ี ยงัมีการเคล่ือนไหว        
ในหมู่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบางแห่ง โดยส่งผูแ้ทนหรือกรรมการจากสหภาพไปฝึกอบรมการบริหาร        
งานสหกรณ์ออมทรัพย ์เพื่อมาดาํเนินการและปรับปรุงการทาํงานของสหกรณ์ เช่น สหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
สหกรณ์การส่ือสารแห่งประเทศไทย สหกรณ์การประปานครหลวง เป็นตน้ จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าการดาํเนิน  
งานของสหกรณ์ออมทรัพยมี์ความสาํคญัต่อสมาชิกขององคก์รนั้น ๆ อยา่งมาก ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีศึกษาเก่ียวกบั      
ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
ของสมาชิกจาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน)  สํานกังาน
ใหญ่แจง้วฒันะ และสาขาเพลินจิต ซ่ึงมีสมาชิกจาํนวน 18,707 คน (สรุปจาํนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
ประจาํเดือน พฤษภาคม 2550) 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ บริษทั  ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) ขนาดของตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ 
Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการคน้หา ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 2. ลกัษณะของแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  เพศ   
   อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกใน 
   ครอบครัว และ อายเุป็นสมาชิกสหกรณ์    
  ตอนท่ี 2  ระดบัความพงึพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อบริการของสหกรณ์ใน 5 ดา้น คือ  
   ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนอง ดา้นความสามารถ ดา้นการเขา้ถึง 
   บริการ และดา้นความซ่ือสตัย ์รวมทั้งส้ิน 25 ขอ้ มีลกัษณะคาํถามแบบ  
   Rating Scale 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) 
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 3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ตรวจสอบและแกไ้ขเพื่อความ
เหมาะสมและถูกตอ้ง 
 4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย  ์บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)         
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คนแลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’Alpha Coefficient) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง      
โดยขออนุญาตจาก บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจ        
เป็นรายบุคคล และผูว้ิจยัขอรับแบบสอบถามกลบัคืน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
  1.1 การอธิบายคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ   
  1.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของสมาชิกต่อปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ            
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์และระดบัความพึงพอใจ โดยหาค่าเฉล่ีย ( x  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( SD) 
 2. การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 
  2.1 ใช ้T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
  2.2 ใช ้F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% และหาความแตกต่างเป็นรายคู่ 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่ง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษทั ทโีอที จาํกดั (มหาชน) 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง      
คิดเป็นร้อยละ 65.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  35.00  มีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.00  รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จาํนวน 142 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีสถานภาพสมรส จาํนวน 242 คน   
คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมามีสถานภาพโสด จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จาํนวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมามีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ  
19.50  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001-30,000  บาท จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมามีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว      
3 – 4  คน จาํนวน 205  คน  คิดเป็นร้อยละ 51.30 รองลงมามีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 4 คน จาํนวน        
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108 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ 11 – 15 ปี  จาํนวน 141 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา
มีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ มากกวา่ 15 ปี จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
 2. ความพอใจของสมาชิกทีม่ต่ีอการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษทั ทีโอท ีจาํกัด (มหาชน) 
 สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก ( x = 3.77) และเม่ือพิจารณารายดา้น ดงัน้ี 
  2.1  ดา้นความเช่ือถือได้  สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั       
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดา้นความเช่ือถือไดใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากในเร่ืองสหกรณ์เป็นแหล่งเงินท่ีพึงพาได ้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และ    
มีความมั่นคง สมาชิกมีความเช่ือมั่นในการใช้บริการสหกรณ์ สหกรณ์เป็นแหล่งเงินท่ีเป็นท่ียอมรับเช่นเดียว               
กับสถาบันการเงินทั่วไป และสหกรณ์ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของสหกรณ์อย่างสมํ่ าเสมอ          
ตามลาํดบั 
  2.2  ดา้นการตอบสนอง สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั      
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดา้นการตอบสนองในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากในเร่ือง เจา้หนา้ท่ีมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยและมนุษยส์ัมพนัธ์ดี เจา้หนา้ท่ีมี
ความเต็มใจ ท่ีจะใหบ้ริการเป็นอย่างดี เจา้หนา้ท่ีมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ และเอาใจใส่ต่อสมาชิกเป็นอย่างดี 
เจ้าหน้าท่ีมีความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อผูใ้ช้บริการเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าท่ีมีการติดต่อประสานงานกบั
สมาชิกอยา่งต่อเน่ือง ตามลาํดบั 
  2.3 ดา้นความสามารถ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั         
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดา้นความสามารถในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากในเร่ือง เจา้หนา้ท่ีมีความเต็มใจในการใหบ้ริการเป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถ
ในการส่ือสารเร่ืองท่ีให้บริการเป็นอย่างดี เจา้หน้าท่ีมีความรู้และแนะนาํในเร่ืองท่ีใหบ้ริการเป็นอย่างดี เจา้หนา้ท่ี       
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และเม่ือมีปัญหาในการบริการเจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาให ้   
สมาชิก ตามลาํดบั 
 2.4 ดา้นการเขา้ถึงบริการ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นการเขา้ถึงบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีความ          
พึงพอใจอยู่ในระดับมากในเร่ือง สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็วในการขอใช้บริการ สหกรณ์ มีการจัดเวลา          
ในการทําการได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนในการดําเนินการต่าง ๆ ของสหกรณ์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สหกรณ์                     
มีการแยกประเภทเร่ืองท่ีมารับบริการอย่างชัดเจน และสหกรณ์ตั้ งอยู่ในสถานท่ีท่ีสมาชิกติดต่อได้สะดวก         
ตามลาํดบั 
 2.5 ดา้นความซ่ือสัตย ์ สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ดา้นความซ่ือสัตยใ์นภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( x  = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากในเร่ือง เจา้หน้าท่ีมีความซ่ือสัตยใ์นการบริการ คุณภาพของงานบริการท่ี ได้รับมีความเท่ียงตรง
น่าเช่ือถือ การบริการของเจ้าหน้าท่ีมีความเท่ียงตรง เจ้าหน้าท่ีมีขอ้มูลด้านการเงินของสมาชิกปิดไวอ้ย่างเป็น   
ความลบั และการรายงานผลการดาํเนิน งานของสหกรณ์มีความชดัเจน ตามลาํดบั 
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 3. การเปรียบเทียบความพงึพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) 
 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย ์บริษทั  ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ของกลุ่มตวัอย่าง ทั้ง 5 ดา้น จาํแนกตามเพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และอายกุารเป็นสมาชิก ปรากฏผลดงัน้ี 
  3.1 สมาชิกท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ในภาพรวม  
ในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้านมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในด้าน      
การตอบสนอง ดา้นความสามารถ และดา้นความซ่ือสัตย ์ไม่แตกต่างกนั ในดา้นความเช่ือถือได ้และดา้นการเขา้ถึง
บริการ 
  3.2 สมาชิกท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์โดยภาพ      
รวมและแต่ละด้านไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสมาชิกท่ีมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีระดับความ          
พึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 3.81) รองลงมามีอายรุะหว่าง 51 – 60 ปี ( x = 3.81) และนอ้ยสุด มีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี   
( x = 3.72) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า สมาชิกท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการตอบสนอง ดา้นความสามารถ ดา้นการเขา้ถึงบริการ และดา้นความซ่ือสัตย ์ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.3 สมาชิกท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
โดยภาพรวมและแต่ละด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสมาชิกท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/      
แยกกนัอยู่มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 3.93) รองลงมามีสถานภาพสมรส ( x = 3.76) และน้อยสุด                 
มีสถานภาพโสด ( x = 3.75) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า สมาชิกท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ       
การบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการตอบสนอง ด้านความสามารถ ด้านการเขา้ถึง   
บริการ และดา้นความซ่ือสตัย ์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.4 สมาชิกท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01  ซ่ึงสมาชิกท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี        
มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 3.92 ) รองลงมามีสูงกว่าปริญญาตรี  ( x = 3.91 ) และนอ้ยสุดปริญญาตรี      
( x = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า สมาชิกท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ  การบริการ  
ของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในด้านการตอบสนอง ดา้นความสามารถ   
ดา้นการเขา้ถึงบริการ และดา้นความซ่ือสัตย ์ และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
บริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นความเช่ือถือได ้เม่ือพบความ
แตกต่างระหว่างสมาชิกท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ ออมทรัพยฯ์ ต่างกนั 
สามารถตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)      
พบว่าสมาชิกท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดา้นความเช่ือถือได ้
ดา้นการเขา้ถึงบริการ ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดา้นการตอบสนอง ดา้นความสามารถ และ     
ดา้นความซ่ือสตัย ์ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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  3.5 สมาชิกท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์              
ออมทรัพยฯ์ โดยภาพรวมและแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสมาชิกท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 4.04) รองลงมามีรายได ้มากกว่า 50,000 บาท ( x = 3.81) 
และน้อยสุดมีรายได้ 10,001 – 30,000 บาท ( x = 3.73) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สมาชิกท่ีมีอายุต่างกัน                    
มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ด้านการตอบสนอง                      
ดา้นความสามารถ ดา้นการเขา้ถึงบริการ และดา้นความซ่ือสัตย ์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.6 สมาชิกท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสมาชิกท่ีมีจํานวนสมาชิก               
ในครอบครัว 1 – 2 คน  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 3.88) รองลงมามีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว                 
3 – 4 คน ( x =3.78) และนอ้ยสุดจาํนวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 4 คน ( x = 3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า สมาชิกท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ในดา้นการตอบสนอง และดา้นความซ่ือสัตย ์ส่วนในดา้นอ่ืนท่ีเหลือ              
ไม่แตกต่างกัน เม่ือพบความแตกต่างระหว่างสมาชิกท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีความพึงพอใจ              
ต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ต่างกัน สามารถตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนรายคู่โดยใช้วิธี     
ทดสอบ แบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า สมาชิกท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนัมี              
ความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้านการตอบสนองต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี         
ระดบั 0.05 และดา้นความซ่ือสตัยต์่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  3.7 สมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ซ่ึงสมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก 11 – 15 ปี มีระดบั
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ( x = 3.82 ) รองลงมามีอายกุารเป็นสมาชิก มากกว่า 15 ปี ( x = 3.80 )  และนอ้ยสุดมีอาย ุ  
การเป็นสมาชิก 1 – 5 ปี ( x = 3.32) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกแตกต่างกนั           
มีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ในดา้นการ
ตอบสนอง ดา้นความสามารถ ดา้นการเขา้ถึงบริการ และดา้นความซ่ือสัตย ์ และเม่ือพบความแตกต่างระหว่างสมาชิก
ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ต่างกนั สามารถตรวจสอบ
ความแตกต่างของคะแนนรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า สมาชิก  ท่ีมีอายกุาร
เป็นสมาชิกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความสามารถ  
ดา้นการเขา้ถึงบริการ และดา้นความซ่ือสตัย ์ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
ประโยชน์ของการวจิยั 
 1. ทาํให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นดา้น 
ต่าง ๆ เช่น ดา้นบุคลากรในการบริการ  และดา้นการดาํเนินการของสหกรณ์ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 2. สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาศกัยภาพในการบริการของ
พนกังานสหกรณ์ฯ   ซ่ึงจะนาํไปสู่การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต และสามารถตอบ สนองความตอ้งท่ี
แทจ้ริงต่อสมาชิกใหไ้ดต้ามความพงึพอใจ 
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โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน* 

The Development of Problem Solving Ability of Prathomsuksa 6 Students by 
Using Project Based Instructional Model  

 
นางสาวพิศมยั  วราชุน** 

Mrs. Pitsamai Varachoon** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก จาํนวนนกัเรียน  
70 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน หอ้งเรียนละ 35 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจบัสลาก กาํหนดใหห้อ้งท่ี 1 
เป็นกลุ่มควบคุม และหอ้งท่ี 2 เป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่ม
ควบคุมสอนตามคู่มือครู ใชเ้วลาทดลองกลุ่มละ 20 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงานกบันกัเรียนท่ีเรียนตามคู่มือครูมี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแตกต่างกนั นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงานมี
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to development of problem solving ability of Prathomsuksa 6 students by 
using Project Based Instructional Model. The subjects were 70 Prathomsuksa 6 students of Tadsabal 1 Wat Srimuang 
School, Amphore Muang, Nakhonnayok Province, during the second semester of the 2006 academic year. They 
were divided into experimental and control group with 35 students in each. The experimental group was taught by 
using Project Based Instructional Model. The control group was taught by the teacher‘s manual. It took each group 
20 hours. The instruments used for data collection were the Project Based Instruction lesson plan, problem solving 
ability test. The data were analyzed by means, standard deviation and t - test   
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 The results revealed that: After teaching by using Project Based Instructional Model, the students’ 
problem solving ability of the experimental group and control group was statistical differnce. The students’ 
problem solving ability of the experimental group was significantly higher than controlled group at the .01 level.  
 
ความนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 มุ่งเน้นให้ผู ้เ รียน คิดเป็น  ทําเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ถือวา่เป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดของการคิดทั้งมวล การคิดแกปั้ญหาเป็นส่ิงสาํคญั
ต่อวิธีการดาํรงชีวิตในสังคมมนุษย ์ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารคิดเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ทกัษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา เป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องและยงัมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตท่ีสับสนวุ่นวายได้เป็นอย่างดี ทักษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหาจะสามารถเผชิญกบัภาวะสังคมท่ีเคร่งเครียดไดอ้ย่างเขม้แข็ง  ทกัษะกระบวนการคิด
แกปั้ญหาจึงมิใช่เป็นเพียงรู้จกัคิดและรู้จกัการใช้สมองหรือเป็นทกัษะท่ีมุ่งพฒันาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยงัเป็นทกัษะท่ีสามารถพฒันาทศันคติ  วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ความเขา้ใจสภาพการณ์ของสังคมไดดี้   
อีกดว้ย 
 ปัจจุบนั มีความเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและมีความยุง่ยากซบัซอ้นมากข้ึนทาํใหเ้กิด ปัญหาต่างๆอยู่
ตลอดเวลาการท่ีบุคคลจะดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพนั้นจาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการคิด
แกปั้ญหา ซ่ึงความสามารถใน การคิดแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี เกิดข้ึนจากบุคคลผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนจนเกิดทกัษะหรือ 
ประสบการณ์ในการแกปั้ญหา โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมี บทบาทสาํคญัในการฝึกฝนบุคคล
เพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีดีท่ีมีคุณภาพของสังคม และ สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น
หนา้ท่ีของโรงเรียนจึงมิ ใช่เพียงแต่สอนเฉพาะความรู้ในเน้ือหาวิชาเท่านั้นแต่ยงัมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะ ตอ้ง
สอนเพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดและมีทกัษะในการคิดท่ี ถูกตอ้งซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวท่ี 
เด็กนกัเรียนควรจะไดรั้บการปลูกฝังฝึกฝนตั้งแต่ตน้ ๆ และเป็นท่ียอมรับทางการศึกษาแลว้ว่าการจดัการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษาเป็น การศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงไดมี้การวางรากฐานทางวฒันธรรมดา้นการพฒันาการของ บุคคล
ในดา้นต่างๆ ทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม ครูนบัว่าเป็นผูท่ี้ สาํคญัและอยูใ่กลชิ้ดท่ีจะไดส่้งเสริม
ใหเ้ด็กมีโอกาสเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มและสะสม ประสบการณ์ต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดอนัจะ
นาํไปสู่การแก ้ ปัญหาเพราะความสามารถในการแกปั้ญหาจดัว่าเป็นขั้นสูงสุดของการเรียนรู้ ซ่ึงจะ ช่วยผูเ้รียน
สามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัต่อไปได ้จากความสาํคญั ของการแกปั้ญหาดงักล่าวแลว้น้ีรัฐบาลจึง
ไดก้าํหนดนโยบายในการจดัการศึกษา ทุกระดบัโดยมุ่งผูเ้รียนคิดเป็นทาํเป็นแกปั้ญหาได ้ แต่จากสภาพการณ์
ปัจจุบนัจะพบว่าเด็กไทยโดยเฉพาะในวยัประถมศึกษายงั ขาดทกัษะในการแกปั้ญหา ดงัปรากฏตามผลการวิจยั
ของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง การวิจัยประสิทธิภาพของโรงเรียนประถมศึกษาพบว่านักเรียนส่วนมากยงัมี
จุดบกพร่องดา้นความคิดรวบยอดใน วิชาคณิตศาสตร์ และ ทกัษะในการแกปั้ญหา 
 กระบวนการแกปั้ญหาจึงเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นท่ีผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจ สามารถคิดเป็น
และแก้ปัญหาได้ เพ่ือจะได้นํากระบวนการน้ีไปใช้ในการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัต่อไป เพราะการได้ฝึก
แกปั้ญหาจะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด มีระเบียบขั้นตอนการคิด รู้จกัคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จกัตดัสินใจอย่างฉลาด   
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ในการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน ครูควรคาํนึงถึงเวลา ควรให้เวลามากพอในการคิด
แกปั้ญหา คาํนึงถึงพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดแกปั้ญหา ใหก้าํลงัใจ และ
กระตุน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ด สรรหาวิธีการสอนและการวดัผลและประเมินผลในการคิดแกปั้ญหา ปัญหาลกัษณะใด 
ท่ีจะใหร่้วมกนัคิดเป็นกลุ่ม ครูควรมีบทบาทอยา่งไรในการคิดแกปั้ญหา จะปรับวิธีการเรียนการสอนอยา่งไรท่ีจะ
ทาํใหน้กัเรียนทุกคนประสบความสาํเร็จในการคิดแกปั้ญหา ควรนาํส่ือการเรียนการสอนอะไรมาช่วยใหน้กัเรียน
เขา้ใจและสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้มีการแลกเปล่ียนปัญหา ช่วยกนัคิดและอภิปรายร่วมกนั เนน้การจดัการ
เรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนานกบัการเรียน มีความกระตือรือร้นท่ีจะแกปั้ญหาและมีเจตคติท่ีดีต่อการ
แกปั้ญหา การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาได ้ครูตอ้งใหโ้อกาสนกัเรียนไดฝึ้กคิด
ดว้ยตนเองใหม้าก โดยจดัสถานการณ์หรือปัญหาท่ีน่าสนใจ ทา้ทาย โดยอาจเร่ิมตน้ดว้ยปัญหาท่ีนกัเรียนสามารถ
ใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาแลว้มาประยุกตก่์อน ต่อจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือปัญหาท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบมา ทั้งน้ี  
ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาทุกระดับชั้นจะต้องร่วมมือกันฝึกฝนพฒันาให้เด็กและเยาวชนของชาติได ้         
มีโอกาสฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ แต่จาก
ผลการวิจยัการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ของโรงเรียน 
นาํร่องและโรงเรียนเครือข่ายพบว่าครูจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ เช่น กระบวนการทกัษะทางภาษา 
กระบวนการแกปั้ญหา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพียงร้อยละ 16.67 กิจกรรมการเรียนการสอนจาก
รายงานการวิจยัของ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ยงัพบว่า หลกัสูตรไดก้าํหนดใหค้รูสอน
ดว้ยวิธีการสังเกต รวบรวมบนัทึกขอ้มูล จาํแนก ทดลอง อภิปราย วิเคราะห์ สรุปผล แต่ในทางปฏิบติั ครูจาํนวน
มากสอนดว้ยการอธิบาย บรรยาย ใหน้กัเรียนอ่าน จด ท่องจาํ ขาดส่ือการสอน นกัเรียนไม่ค่อยไดป้ฏิบติัจริง และ
นักเรียนส่วนใหญ่เรียนเพื่อสอบ ทาํให้มีการเรียนการสอนค่อนขา้งอ่อน ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กไทยในปัจจุบนัไม่สามารถพฒันาได้เท่าท่ีควร ส่วนใหญ่เด็กเรียนรู้    
โดยการท่องจาํ คิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหาไม่เป็น ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งพฒันา จากการเรียนแบบท่องจาํมา 
เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 แนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยในการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผูเ้รียนได ้คือการเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบโครงงาน เพราะเป็นรูปแบบการสอนหน่ึงท่ีสามารถพฒันา ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้
เต็มศกัยภาพ เป็นการเรียนรู้ในส่ิงท่ีผูเ้รียนเกิดความคิดความสงสัย อยากรู้ สนใจ และตอ้งการหาคาํตอบ ลกัษณะ
สําคญัของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการคน้ควา้หาคาํตอบในส่ิง       
ท่ีผูเ้รียนอยากรู้หรือสงสัยดว้ยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้ลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง 
หรือของกลุ่ม เป็นการตดัสินใจร่วมกนั จนไดช้ิ้นงานท่ีสามารถนาํผลการศึกษาไปใชไ้ดใ้นชีวิตจริง 
 การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนํามาผสมผสานกัน ได้แก่ 
กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแกปั้ญหา การเนน้กระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบ
การร่วมกนัคิด ทั้งน้ีมุ่งหวงัท่ีผูเ้รียนเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากความสนใจ อยากรู้อยากเรียนของผูเ้รียนเอง โดยใช้
กระบานการและวิธีการท่ีผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เพื่อคน้หาคาํตอบด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้      
ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกบัแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ ผูเ้รียนสามารถสรุปความรู้ได้ดว้ย
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ตนเอง ซ่ึงความรู้ท่ีผูเ้รียนไดม้าไม่จาํเป็นตอ้งตรงตามตาํรา แต่ผูส้อนจะสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม 
จากแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงความรู้ท่ีไดใ้หส้มบูรณ์ 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียน โดย
ใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน หน่วยชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงการสอนโดยใช้
รูปแบบโครงงาน เป็นรูปแบบการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา โดยนกัเรียนเป็น
ผูส้นใจ ลงมือปฏิบติั และสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียน ในการนาํไปใช้
ในชีวิตประจาํวนั อนัมีผลต่อการพฒันาชาติดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงาน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามรูปแบบการสอน
แบบโครงงาน กบัการสอนตามคู่มือครู   
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 ท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาํนวนทั้งหมด 140 
คน 4 หอ้งเรียน ซ่ึงทั้ง 4 หอ้งเรียน เม่ือทดสอบแลว้พบว่า มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกนั 
                กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วดัศรีเมือง   
อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 ท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาํนวน 2
หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 35 คน ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัสลาก กาํหนดให ้หอ้ง
ท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุม และหอ้งท่ี 2 เป็นกลุ่มทดลอง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
หน่วยชีวิตกับส่ิงแวดลอ้ม ประกอบด้วย ระบบนิเวศในท้องถ่ิน ความสัมพนัธ์ภายในระบบนิเวศ ประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  2.  แผนการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
  3.  แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองโดยเป็นผูส้อนเองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และจดัทาํ
ตารางเวลาในการสอนในตอนเชา้ ชัว่โมงท่ี1-2 โดยกลุ่มทดลองสอนในวนัจนัทร์และกลุ่มควบคุมสอนในวนั
องัคาร สัปดาห์ต่อไปสลบัการสอนเป็นกลุ่มทดลองสอนในวนัองัคารและกลุ่มควบคุมสอนในวนัจนัทร์ สลบัการ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 57

สอนจนครบ 10 คร้ัง(สัปดาห์)เพื่อเป็นการกาํจดัตวัแปรแทรกซอ้นใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด การดาํเนินการทดลองตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. นาํเคร่ืองมือท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
เทศบาล 1 วดัศรีเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดม้าโดย
การสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 70 คน 2 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 35 คน โดยกาํหนดใหห้อ้งท่ี 1 เป็นกลุ่มควบคุม และหอ้ง
ท่ี 2 เป็นกลุ่มทดลอง ไดม้าโดยการจบัสลาก 
 2.  แนะนาํวิธีการและบทบาทของนกัเรียนในการเรียนการสอน 
 3.  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ทั้งกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง 
 4.  ดาํเนินการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบโครงงานกบักลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่ม
ควบคุมใชแ้ผนการสอนตามคู่มือครู (สสวท.) ใชเ้วลาในการเรียนรู้ 20 ชัว่โมง 10 คร้ัง คร้ังละ 2 ชัว่โมง  
 5.  เ ม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน  ทําการทดสอบหลังเรียน  ทั้ ง  2 กลุ่ม  โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแกปั้ญหา ฉบบัเดียวกบัทดสอบก่อนเรียน 
 6.  นาํผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพือ่ทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียน ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช ้การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั 
(t – test for independent sample) 
 2.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุ่มทดลอง โดยใช้ การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั     
(t – test for dependent sample) 
 3.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ของกลุ่มควบคุม โดยใช ้การทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั     
(t – test for dependent sample) 
 4.  เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยใช ้การทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกนั 
(t – test for independent sample) 
 
สรุปผลการวจิยั  
 การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ดว้ยรูปแบบการสอน
แบบโครงงาน สรุปผลไดด้งัน้ี 
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 นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบโครงงานและนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู 
มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
 
อภปิรายผล 
 การพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยรูปแบบการสอน
แบบโครงงาน ผลการศึกษาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 1.  ดา้นรูปแบบการสอนแบบโครงงาน 
  รูปแบบการสอนแบบโครงงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานน้ีเป็นกระบวน        
การสอนท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหาและส่งผลไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากผลการศึกษาพบว่านักเรียน      
ท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการสอนแบบโครงงานมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน
ทั้ งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ี     
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ลือกเร่ืองท่ีจะศึกษาดว้ยตนเอง โดยกาํหนดปัญหาจากความสนใจของตนเอง แลว้ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาในการศึกษาตามวิธีการของตน จึงส่งผลทาํให้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ลดัดา  สายพานทอง (2535 , บทคดัยอ่) ไดท้าํวิจยั
เร่ือง “การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกทาํโครงงานวิทยาศาสตร์กบัการสอนตามคู่มือครู” กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกทาํโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มควบคุม
ได้รับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถใน     
การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบฝึกทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ กบัการสอนตามคู่มือ
ครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 2.  ดา้นความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
  จากการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ     
การสอนแบบโครงงาน มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามคู่มือครู อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ี .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ซ่ึงทั้งน้ีเน่ืองจาก นักเรียนได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการ คน้ควา้ความรู้ด้วย
ตนเองและหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในด้านความคิด การทาํงานได้ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย มีการบูรณาการความรู้ต่างๆ หลายวิชา ตลอดจนนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ดงันั้นการเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบโครงงานจึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเก้ือหนุนทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ ภาวนา  เทียนขาว (2540, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1  
โรงเรียนดงตาลพิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2540 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาดว้ย      
การสอนแบบแก้ปัญหากับการสอนตามคู่มือครู พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการ            
คิดแกปั้ญหาและความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งชีวา  สุขดี (2531, หนา้ 69) ไดท้าํการศึกษาผลการ           
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ฝึกออกแบบการทดลองในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถใน           
การแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้กลุ่มทดลองเรียนโดยมีการฝึกออกแบบ     
การทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนโดยไม่มีการฝึกออกแบบการทดลองผลการวิจยัพบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และจากงานวิจยัของ ทิพาพรรณ  ก. บวัเกษร (2542, บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียน เจตคติต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนพญาไท สังกดัสํานักงานประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2541 ท่ีไดรั้บ       
การสอนแบบคน้พบดว้ยตนเองกบัการสอนแบบคน้พบโดยมีการช้ีแนะพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญั เจตคติต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มแตกต่างกนัอย่าง   
ไม่มีนยัสาํคญั แต่ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ธารีรัตน์  ยิ่งยง (2542, บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          
และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา         
ปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบโครงงานประกอบการประชาสัมพนัธ์ กบัการเรียนตามคู่มือครู 
ของหน่วยศึกษานิเทศก ์พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความรับผดิชอบ
ต่อสังคมของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการศึกษา  
วิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
  1.1  ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบโครงงานเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนในดา้นความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 
  1.2  ครูผูส้อนควรให้นักเรียนปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีเต็มรูปแบบของขั้นตอนการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการสอนแบบโครงงานและมีการแสดงผลงานท่ีทาํไดจ้ริงออกเผยแพร่เพื่อเป็นการแสดงความสําเร็จใน
การปฏิบติัจริงของการเรียนดว้ยการสอนโดยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน 
 2.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัในคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน       
กบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีเหตุผล และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือ     
ดา้นคุณลกัษณะทางคุณธรรม จริยธรรม ดา้นจิตวิทยาศาสตร์ 
  2.2  ควรมีการศึกษาผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบการสอนแบบโครงงานนาํมา  
ใชก้บัหน่วยการเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
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การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน* 

Internal Supervision in Pr imary School under  the  
Bangkok Metropolis Administration, Bang Bon Distr ict 

 
      นางรัตติกาล วงัคะฮาต** 

Mrs. Rattikarn Wangkahard** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ในภาพรวม เพื่อเปรียบเทียบระดับ              
การปฏิบติังานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
ตามสถานภาพของบุคลากรในโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูใ้ห้การนิเทศ ผูรั้บการนิเทศ อาย ุและประสบการณ์ เพื่อศึกษา
ปัญหาและวิธีแก้ไข กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผูบ้ริหารและครู จาํนวน 270 คน ท่ีมาจากการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือ         
ท่ีใช้วิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ ค่าความเช่ือมั่นได้ .97        
วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที 
 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการปฏิบติังานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น สูงสุด 3 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  
ดา้นการเรียนการสอน  และด้านการจดับริการพิเศษแก่นักเรียน การเปรียบเทียบระดับสภาพการนิเทศภายใน   
ของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวม ระดับการปฏิบัติงานการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูใ้ห้การนิเทศ          
สูงกว่าผูรั้บการนิเทศ  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ระดับปฏิบติังานการนิเทศภายใน  
ของโรงเรียนตามสถานภาพของบุคลากร จําแนกตามอายุ พบว่า ระดับปฏิบัติงานการนิเทศภายในตาม            
ความคิดเห็นของผูท่ี้มีอายุ 40 ปีข้ึนไปสูงกว่าผูท่ี้มีอายุตํ่ากว่า 40 ปี และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ท่ีระดับ  .05  เ ม่ือจําแนกตามประสบการณ์ พบว่า  ระดับปฏิบัติงานการนิเทศภายในตามความคิดเห็น                 
ของผูท่ี้มีประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไปสูงกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ตํ่ากว่า 5 ปี และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05 ปัญหาท่ีพบและน่าสนใจ 3 ดา้น คือ ดา้นการจดัหาวสัดุ ดา้นการปฐมนิเทศครูใหม่ ด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน วิธีการแกไ้ขมีดงัน้ี ควรจดัหาวสัดุให้เพียงพอกบัความตอ้งการ ควรมีการจดัปฐมนิเทศ  
ครูใหม่ให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองของการปฏิบัติงาน  ควรมีการประสานงานกับชุมชนให้มากข้ึน มีการจัด
กิจกรรมร่วมกบัชุมชน  เช่น  ประเพณีต่าง ๆ 
 
                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the whale levels of internal supervision information 
service in the schools under the Bangkok Metropolis Administration Bang Bon District. To compared the levels 
of internal supervision in the opinions of supervision and teachers, and compound in the status of the personnel 
were age, and experience. To studied the problems and the suggested. The samples were 270 from a simple 
random sampling. The questionnaire with 5 rating scales 50 choices that had the reliance level of .97.  The data 
were analyzed by finding the percentage, means, standard deviation and t-test. 
 From the research, it was discovered that the levels of the internal supervisor in the schools under the 
Bangkok Metropolis Administration in Bang Bon District were high in every aspects. The three highest aspects 
were the study course development, the learning, and the special service for students. The levels of internal 
supervisor in the opinion of supervisor were higher than teachers and had significant at .05. The higher wages 
were higher and significant at .05. The higher experiences were higher and significant at .05. The 3 interesting 
aspects of problems were material procurement, the orientation of new teachers, the relationship building with 
the community. They were to solvingthprolems were as follows. The material should be provided to the 
sufficient level. The orientation should be provided so that new teachers had understandings on the work 
operation. There should be more coordination with the community and there should be conduct with the 
community such as various traditions. 
 
ความนํา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการช่วยให้คนได้พฒันาการวางรากฐานของชีวิตตั้ งแต่วยัเด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่   
เป็นพลงัพ้ืนฐานของการพฒันาประเทศท่ีสําคญัทั้ งในปัจจุบันและอนาคต  ตามท่ีพระราชบัญญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.  2545 มาตรา 6  (สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545, 
หน้า 5) กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข” 
 จากความสําคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาตลอดเวลา              
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550  มาตรา 43  กล่าวว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนั          
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษาอบรมของรัฐตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน 
ทั้งน้ี ตามท่ี กฎหมายบญัญติั การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพและเอกชนภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐ 
ย่อมไดรั้บความคุม้ครอง ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั” มาตรา 81  กล่าวว่า  “รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และ
สนบัสนุน ใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม จดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ 
ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้ง กบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ และปลูกฝัง
จิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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สนับสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพฒันา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา
ประเทศ พฒันาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ ” และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 (สํานกังานปฏิรูปการศึกษา, 
2545, หนา้ 5) กล่าวว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข” 
 สภาพปัจจุบนัของการนิเทศภายในของโรงเรียนท่ีผ่านมาพบว่า การดาํเนินการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนยงัประสบปัญหาหลายด้าน ดงัน้ี  ปัญหาผูนิ้เทศไม่มีเวลาเพียงพอ ผูบ้ริหารมีกิจมากนิเทศไม่ต่อเน่ือง  
และขาดการติดตามผล  (พนม  พงษไ์พบูลย,์ 2543, หนา้ 54 - 56) 
 จากสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ในเขต
บางบอน ดังไดก้ล่าวมา ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการนิเทศภายในของโรงเรียนเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งในการนิเทศ
ภายในนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และปรับปรุงการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของครูอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัการปฏิบติังานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขตบางบอนในภาพรวม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบติังานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอนตามสถานภาพของบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ตาํแหน่ง อายุ และ
ประสบการณ์ 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีแกไ้ข การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาจากประชากรทั้งหมดของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน รวมทั้งส้ิน 432 คน 
 
เคร่ืองมือในการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีแบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สภาพการนิเทศภายใน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดบั 
  ตอนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและวิธีแกไ้ข 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  โดยแจกแบบสอบถามใหผู้ใ้หก้ารนิเทศ และผูรั้บการนิเทศจาํนวน 
270 ฉบบั ไดรั้บกบัคืน จาํนวน 270 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยนาํขอ้คาํถาม ตอนท่ี 1 
มาแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 ระดับปฏิบติังานการนิเทศภายใน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) และหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD) เปรียบเทียบโดยใช ้t – test Independent 
 ตอนท่ี 3 ปัญหาและวิธีแกไ้ข วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (content analysis) สรุปและบรรยาย 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี ้
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูรั้บบริการนิเทศ จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 เป็นผู ้
ใหบ้ริการนิเทศ จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 จาํแนกตามอายไุดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายตุ ํ่ากว่า 
40 ปี จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และมีอายุ 40 ปี ข้ึนไป จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 จาํแนกตาม
ประสบการณ์ไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 5 ปี ข้ึนไป จาํนวน 180 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.7 
และมีอายตุ ํ่ากวา่ 5 ปี จาํนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ในภาพรวม ผลการวเิคราะห์ระดับการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอนในภาพรวม สรุปได้ดังนี ้
  จากวตัถุประสงค์ของการวิจัยขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า  เพื่อศึกษาระดับการปฏิบติังานการนิเทศภายใน       
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ในภาพรวม นั้น พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่าแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจากมากท่ีสุดลงมา 3 ลาํดบัคือ 
ดา้นพฒันาหลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน ดา้นดา้นการจดับริการพิเศษแก่นกัเรียน และเรียงลาํดบัจากน้อยท่ีสุด   
ข้ึนไป 3 ลาํดับ คือ ด้านการจัดวสัดุอุปกรณ์ ด้านการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน ด้านการปฐมนิเทศครูใหม่          
ดา้นการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดับสภาพนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอนตามความคดิเห็นของบุคลากรในโรงเรียน  ได้แก่  ผู้ให้การนิเทศ และผู้ รับการนิเทศ  
ตามสถานภาพของบุคลากร ได้แก่ อายุ และประสบการณ์ สรุปเป็น 3 ส่วนได้ดังนี ้
  จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีว่าเพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน  ไดแ้ก่  
ผูใ้หก้ารนิเทศ และผูรั้บการนิเทศ พบว่า  การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกดั
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สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในเขตบางบอน ตามสถานภาพบุคลากร ไดแ้ก่  ตาํแหน่ง จาํแนกเป็น ผูใ้หก้ารนิเทศ 
และผูรั้บการนิเทศ  พบว่า ในภาพรวม ระดบัการปฏิบติังานการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูใ้ห้การนิเทศ       
สูงกวา่ผูรั้บการนิเทศ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติังานการนิเทศ
ภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรในแต่ละดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
จาํนวน 5 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และดา้นการฝึกอบรมครูประจาํการ ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 01 จาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารบุคคล  
ดา้นการปฐมนิเทศครูใหม่  (t = 3.138) ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่ง      
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกนั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีว่าเพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายใน ของโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามความคิดเห็นของบุคลากร ในโรงเรียน  ไดแ้ก่  
อายุ  พบว่า การเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการนิเทศภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามสถานภาพของบุคลากร จาํแนกตามอาย ุ พบว่า ในภาพรวม ระดบัการปฏิบติังาน
การนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูท่ี้มีอายุ 40 ปีข้ึนไปสูงกว่าผูท่ี้มีอายุตํ่ากว่า 40 ปี และแตกต่างกันอย่าง             
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา ในแต่ละด้าน พบว่า  มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ          
ท่ีระดบั .01 อยู ่3 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ดา้นการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการปฐมนิเทศครูใหม่ 
และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 1 ดา้น  คือ ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียน
การสอน นอกนั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีว่าเพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายใน ของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน  ไดแ้ก่  
ประสบการณ์การทาํงาน พบว่า การเปรียบเทียบระดับการปฏิบติังานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามสถานภาพของบุคลากร จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
พบว่า ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าระดับการ
ปฏิบติังานการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูท่ี้มีประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไปสูงกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ตํ่ากว่า 5 ปี 
และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู ่1 ดา้น คือ ดา้นการปฐมนิเทศครูใหม่  และ มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยู่ 1 ดา้น คือ ดา้นพฒันาหลกัสูตร นอกนั้นมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 ตอนที ่ 4  สรุปผลการวเิคราะห์ปัญหาและวธิีแก้ไข สรุปได้ดงันี ้
 จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 3 ท่ีว่า  เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีแกไ้ข การนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอนนั้น พบวา่ 
  1.  ปัญหา 
   การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
บางบอน โดยรวมแลว้ ยงัตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงในทุก ๆ ดา้น ดงัน้ี ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ดา้นการจดัระบบ 
การเรียนการสอน  ดา้นการบริหารงานบุคลากร ดา้นการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการจดัหาวสัดุอุปกรณ์  
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ด้านการฝึกอบรมครูประจาํการ  ด้านการปฐมนิเทศครูใหม่ ด้านการจัดบริการพิเศษแก่นักเรียน ด้านการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน  ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
  2.  วิธีแกไ้ข 
   ในการพฒันาหลกัสูต  ควรมีการปรับปรุงหลกัสูรให้เขา้กบันักเรียน และส่งเสริม  
ให้ครูไดเ้ขา้อบรมเพื่อเพิ่มพฒันาศกัยภาพ  ควรจดัครูผูส้อนให้ตรงกบัความรู้ความสามารถของตน ควรมีการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ให้พอเพียงและทนัสมยั  และควรมีการติดตามการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน  
อยา่งสมํ่าเสมอ 
 
อภปิรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ท่ีว่าเพ่ือศึกษาสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา  
สงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ในภาพรวมนั้น สรุปผลการวิจยัไดว้่า สภาพการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนสังกดัสาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ได้รับนั้นมีการปฏิเสธสมมติฐานขอ้ 1 ท่ีว่าสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง นั้นอภิปรายผลไดว้่า  มีความสอดคลอ้ง
กบั กิติมา  ปรีดีดิลก (2535, หนา้ 263) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการช้ีแนะ แนะนาํและใหค้วาม
ร่วมมือต่อกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหไ้ดผ้ลตามจุดหมายท่ีวางไว ้และสอดคลอ้งกบั 
วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ  (2528, หนา้ 93) กล่าวว่าการนิเทศภายในโรงเรียนคือการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยและ
หวัหนา้หมวดร่วมมือกบัคณะครูในโรงเรียนร่วมมือกนัปรึกษาหารือเพื่อทาํการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล วาง
แผนการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรในโรงเรียนใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีอาจร่วมมือ
กบัศึกษานิเทศกท่ี์อยูภ่ายนอกดว้ยกไ็ด ้
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 2 ท่ีว่าเพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามสถานภาพของบุคลากร ไดแ้ก่ ผูใ้หก้ารนิเทศ ผูรั้บการนิเทศ 
อาย ุประสบการณ์การทาํงาน นั้น อภิปรายผลการวิจยัไดเ้ป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี  ดงัต่อไปน้ี 
  1. อภิปรายผลการวิจยัสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามความคิดเห็นของบุคลากรตามตาํแหน่ง จาํแนกเป็นผูใ้ห้การนิเทศ และผูรั้บ           
การนิเทศ จากสรุปผลการวิจยั พบว่า ระดบัการปฏิบติังานการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของผูใ้ห้การนิเทศ      
สูงกว่าผูรั้บการนิเทศ  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตินั้น ซ่ึงตอบรับสมมุติฐานท่ีว่า ระดบัการปฏิบติังาน
การนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน  ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ตาํแหน่งหน้าท่ี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ การเปรียบเทียบระดับ        
การปฏิบติังานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน  
ตามสถานภาพบุคลากรตามตาํแหน่ง จาํแนกเป็น ผูใ้ห้การนิเทศ และผูรั้บการนิเทศ พบว่า ในภาพรวม ระดับ       
การปฏิบติังานการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูใ้ห้การนิเทศสูงกว่าผูรั้บการนิเทศ และแตกต่างกนัอย่าง        
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติังานการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของบุคลากร  
ในแต่ละดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จาํนวน 5 ดา้น คือ ดา้นการพฒันา
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หลกัสูตร และด้านการฝึกอบรมครูประจาํการ ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 01 จาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการปฐมนิเทศครูใหม่  
ด้านการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน  ท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .01 
นอกนั้นมีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงนั้น แลว้ทั้งน้ีจากการคน้พบว่า เด่น 3 ดา้น คือ ดา้น
พฒันาหลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการฝึกอบรมครูประจาํการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ ชาตรี  
มณีศรี (2542, หนา้  22) ไดส้รุปความหมายของการนิเทศศึกษาว่า การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการพฒันาการ
เรียนการสอนใหดี้ข้ึน การร่วมมือกนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชห้ลกัประชาธิปไตยในการนิเทศ เช่นเดียวกบั  วไล
รัตน ์บุญสวสัด์ิ (2528, หนา้ 93) ไดส้รุปวา่ การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นความร่มมือระหว่างบุคลากรในโรงเรียนใน
อนัท่ีจะวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน และพฒันาคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
นิเทศยิง่ข้ึน 
  ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ี อาจจะเป็นเพราะบุคลากร ในโรงเรียนส่วนใหญ่
จะเป็นผูใ้หก้ารนิเทศซ่ึงกคื็อผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและการวางแผน แต่ผูรั้บการนิเทศจะเป็น
ผูป้ฏิบติังานและการรับนโยบายและการวางแผน ผูรั้บการนิเทศจะเป็นผูท่ี้ปฏิบัติงาน จึงทาํให้รู้ถึงปัญหา          
ด้วยตนเองมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับ อาํภา บุญช่วย (2537, หน้า 11) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนคือ      
ความพยายามทุกส่ิงทุกอยา่งของผูท่ี้อยูใ่นโรงเรียน ตั้งแต่ผูบ้ริหารลงไปในอนัท่ีจะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในดา้นการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหดี้ข้ึน ทาํใหเ้กิดการเพิ่มพลงัในการปฏิบติังานของครู รวมทั้งทาํใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ และก่อใหเ้กิดผลในขั้นสุดทา้ยคือ การศึกษาของเด็กใหก้า้วหนา้ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาของเด็กให้กา้วหนา้อย่างมีประสิทธิภาพ  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการจดัการนิเทศโดยบุคลากร
ภายในโรงเรียนเองผูนิ้เทศจะไดแ้ก่ ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ หัวหนา้หมวด หรือหัวหนา้สายวิชา และหัวหนา้ฝ่าย
ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนแต่งตั้งข้ึน 
  2. อภิปรายผลการวิจยัสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามความคิดเห็นของบุคลากร จาํแนกตามอายุ จากสรุปผลการวิจยัพบว่าระดบั 
การปฏิบัติงานการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูท่ี้มีอายุ 40 ปีข้ึนไปสูงกว่าผู ้ท่ีมีอายุตํ่ ากว่า 40 ปี               
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิตินั้น ซ่ึงตอบรับสมมุติฐานขอ้ 2 ท่ีว่า ระดับการปฏิบติังานการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามความคิดเห็น          
ของบุคลากรในโรงเรียน ตามสถานภาพของบุคลากรไดแ้ก่ อายุ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ พบว่า       
ในภาพรวม ระดบัการปฏิบติังานการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูท่ี้มีอาย ุ40 ปีข้ึนไปสูงกว่าผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 
40 ปี  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา ในแต่ละดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยู ่3 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ดา้นการปฐมนิเทศครูใหม่ และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยู่ 1 ดา้นคือ ดา้นการ
วดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน นอกนั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ซ่ึงนั้น แลว้ทั้งน้ีจากการคน้พบว่า เด่น 3 ดา้น คือ ดา้นพฒันาหลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน 
ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วไลรัตน์ บุญสวสัด์ิ (2538, หนา้ 43) ท่ีว่า 
สําหรับผูนิ้เทศภายในโรงเรียนก็คือ บุคลากรท่ีอยู่ภายในโรงเรียน เช่น ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ หัวหน้าสายวิชา
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ต่างๆ รวมไปถึงครูผูส้อนท่ีมีความรู้ความสามารถ ความชาํนาญ และประสบการณ์ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง          
ท่ีโรงเรียนไดค้ดัเลือกหรือแต่งตั้งเพื่อทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
  ผูว้ิจัยเห็นว่า  ผูใ้ห้การนิเทศมีความต้องการพฒันาสถานศึกษาของตนให้มีคุณภาพสูงสุด 
สําหรับนกัเรียนจึงมีความตอ้งการให้ผูไ้ดรั้บการนิเทศไดรั้บความเขา้ใจในเร่ืองของระบบงานซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
วไลรัตน์  บุญสวสัด์ิ (2536, หนา้ 78) ไดก้ล่าวถึงบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายใน
โรงเรียนไวด้ังน้ี (1) ช่วยเหลือครูในการพฒันาและปรับปรุงตนเอง (2) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลกัสูต (3) 
ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนเองให้ดีข้ึน (4) เปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชา ซ่ึงอยู่ใน
โรงเรียนไดช่้วยเหลือเพื่อนครู (5) ส่งเสริมใหค้ณะครูมีความสนใจในอุปกรณ์การสอน (6) ช่วยเหลือครูในการทาํ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเดก็ใหดี้ข้ึน (7) ช่วยเหลือครูในการประเมินผลนกัเรียน (8) ส่งเสริม ยัว่ย ุใหค้รูรู้จกัประเมินผล
โครงการปฏิบติังาน และความกา้วหนา้ของตน (9)  ช่วยใหค้รูประสบผลสาํเร็จและมีความรู้สึกมัน่คง   
  3. อภิปรายผลการวิจัยสภาพการนิเทศภายในของโรงเรียนผประถมศึกษา สังกดัสํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามความคิดเห็นของบุคลากร จาํแนกตามอายุ จากสรุปผลการวิจัย  
พบว่า ระดับการปฏิบติังานการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผูท่ี้มีประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไปสูงกว่าผูท่ี้             
มีประสบการณ์ตํ่ากว่า 5 ปี และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิตินั้น ซ่ึงปฏิเสธสมมุติฐานขอ้ 2 ท่ีว่า ระดับ   
การปฏิบติังานการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน  ตามสถานภาพของบุคลากร ไดแ้ก่ ประสบการณ์ แตกต่างกนัอย่าง      
มีนัยสําคญัทางสถิติ พบว่า การเปรียบเทียบระดับการปฏิบติังานการนิเทศภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา    
สังกดัสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ตามสถานภาพของบุคลากร จาํแนกตามประสบการณ์     
การทาํงาน พบวา่ ในภาพรวม มีความแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ซ่ึงนั้น แลว้ทั้งน้ีจากการคน้พบวา่ เด่น 3 ดา้น คือดา้นพฒันาหลกัสูตร ดา้นการบริหารบุคลากร 
ดา้นการจดับริการพิเศษแก่นักเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สงดั อุทรานันท์ (2529, หนา้ 236) กล่าวว่า บทบาทของ       
ผูนิ้เทศการศึกษาครูนั้น ก็คือจะตอ้งช่วยช้ีแนะการจดัองค์ประกอบและกระบวนการเรียนการสอนให้ถูกตอ้ง
เหมาะสม ฉะนั้นผูนิ้เทศจึงควรมีความรู้ความเขา้ใจ “ศาสตร์” ของการสอนโดยจะตอ้งรู้และเขา้ใจการสอนท่ี       
มีคุณภาพนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงใดเป็นส่วนประกอบบา้ง และจะดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร จึงจะ 
ทาํใหก้ารสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน จะช่วยใหน้กัเรียนมีความ กา้วหนา้ ในเร่ือง
ของความรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงส่ิงน้ีจาํเป็นสําหรับนักเรียนในยุคปัจจุบนั ท่ีสามารถคน้หาความรู้ ได้จากส่ิงรอบตวัเรา     
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ยง วชัชวลัคุ (2524, หนา้ 138) กล่าวว่า การพฒันาหลกัสูตรหมายถึง การปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมี          
อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมกบัสังคมและผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน และการนําเอาหลกัสูตรซ่ึงได้กาํหนดไว  ้ไปจัดทาํเป็น         
เอกสารประกอบหลกัสูตร ได้แก่ แผนการเรียนการสอน ประมวลการสอน คู่มือครู กาํหนดการสอน ตารางสอน        
และแบบเรียน เพื่อใหห้ลกัสูตรเป็นไปดว้ยความสะดวกในทิศทางเดียวกนัและไดผ้ลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
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 จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี  3 ท่ีว่า เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีแกไ้ขเก่ียวกบัสภาพการนิเทศภายในของ
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน พบรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ปัญหา 
  1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตร บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงหลกัสูตรท่ีมีอยูไ่ม่
สามารถนําไปใช้ได้จริง  ขาดความเช่ือโยงของกระบวนการกับเน้ือหา   แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่หลากหลาย  
หลกัสูตรการเรียนรู้กบัหลกัสูตรทอ้งถ่ินไม่สอดคลอ้งกนั 
  1.2 ดา้นการจดัระบบการเรียนการสอน  ขาดส่ือการสอนท่ีทนัสมยั  และการจดัครูผูส้อนไม่ตรง
กบัความรู้ความสามารถ 
  1.3 ดา้นการบริหารงานบุคลากร  บุคลากรมีไม่เพียงพอ การมอบหมายหนา้ท่ีให้กบับุคลากรยงั
ตรงกบัความรู้ความสามารถ  ขาดการประสานงานภายในองคก์ร 
  1.4 ดา้นการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก  ยงัมีไม่เพยีงพอ  และยงัไม่ทนัสมยั 
  1.5 ดา้นการจดัหาวสัดุอปุกรณ์  มีไม่เพยีงพอ ขาดความทนัสมยั  และใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ย 
  1.6 ดา้นการฝึกอบรมครูประจาํการ ขาดการสนบัสนุนในเร่ืองของการส่งเขา้อบรมทางวิชาการ 
  1.7 ดา้นการปฐมนิเทศครูใหม่ ขาดการปฐมนิเทศครูใหม่ซ่ึงทาํใหค้รูใหม่ยงัไม่เขา้ใจในระบบงาน
  1.8 ดา้นการจดับริการพเิศษแก่นกัเรียน  มีนอ้ยไม่ทัว่ถึง   
  1.9 ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ขาดการประสานงานกับชุมชน และชุมชนไม่เห็น
ความสาํคญั 
  1.10 ดา้นการประเมินผลการสอน  ไม่มีความต่อเน่ือง  ยงัมีการประเมินผลซํ้ าซอ้น 
 2. วิธีแกไ้ข 
  2.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  ควรปรับปรุงหลกัสูตรให้เขา้กบันกัเรียน  และจดัการทาํแผนการ
เรียนรู้ใหห้ลากหลาย 
  2.2 ด้านการจัดระบบการเรียนการสอน  ควรจัดทาํส่ือการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และจดัครูผูส้อนใหต้รงกบัความรู้ความสามารถ 
  2.3 ด้านการบริหารบุคลากร ควรจดัทาํแผนงานท่ีชัดเจนและมีระบบ จดัครูผูส้อนให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ และจดัหาบุคลากรเพ่ิม 
  2.4 ดา้นการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวก ควรมีการกระจายใหพ้อเพียง  และจดัหาส่ิงอาํนวยความ
สะดวกท่ีทนัสมยั 
  2.5 ดา้นการจดัหาวสัดุอุปกรณ์  ควรจดัหาใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ และจดัหาอุปกรณ์ท่ีใหม่
และมีความทนัสมยั 
  2.6 ดา้นการฝึกอบรมครูประจาํการ ควรมีการสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูไดมี้โอกาสเขา้ร่วมอบรม
ทางวิชาการทุกคน 
  2.7 ดา้นการปฐมนิเทศครูใหม่  ควรจดัใหมี้การปฐมนิเทศครูใหม่ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในระบบงาน 
  2.8 ดา้นการจดับริการพิเศษแก่นักเรียน  ควรมีการจดับริการพิเศษแก่นักเรียน เช่น มีการสอน
เสริมวิชากนอกหลกัสูตร   และมีการจดับริการรถรับส่งนกัเรียน 
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  2.9 ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน   ควรมีการประสานงานกบัชุมชนใหม้ากข้ึน  และควร
มีการจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน เช่นการจดักิจกรรมเก่ียวกบัประเพณีต่าง ๆ 
  2.10 ดา้นการประเมินผลการสอน  มีการติดตามประเมินผลการสอนเป็นระยะ 
 ซ่ึงตอบรับสมมุติฐานขอ้ 3 ท่ีวา่ ปัญหาและวิธีแกไ้ข การนิเทศภายใน ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน สามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดน้ั้น อภิปรายผลไดว้่าปัญหาและวิธีแกไ้ขจากผลการวิจยั
ในคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ในการนาํไปเป็นแนวทางการกาํหนดนโยบาย การนิเทศภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน  และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนและผูส้อน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อหาความเร็วของหนังสือราชการ ผ่านจากสํานักการศึกษามายงั
สํานักงานเขตบางแคผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตบางแคลงนามแลว้มอบหมายลงมายงัเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายงาน
ศึกษาธิการเขตรวม 3 ช่วง เพื่อเปรียบเทียบความเร็วท่ีหนังสือราชการประเภท และชนิดเดียวกนัผ่านแต่ละช่วง  
ทั้ง 3 ช่วง เพื่อเปรียบเทียบความเร็วท่ีหนงัสือราชการต่างประเภทและต่างชนิด ผ่านช่วงเดียวกนัทั้ง 3 ช่วง     
ประชากร คือ หนงัสือราชการของฝ่ายงานศึกษา สาํนกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2547  จาํนวน  351 
ฉบบั  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสํารวจ แบบบนัทึก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพสิยั และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวิจยัพบว่า หนงัสือราชการทุกประเภทผา่นช่วงท่ี 1 ใชเ้วลาเฉล่ีย 3.64 วนั ช่วงท่ี 2 ใชเ้วลาเฉล่ีย 
1.16 วนั และช่วงท่ี 3 ใชเ้วลาเฉล่ีย 2.56 วนั หนงัสือราชการประเภทและชนิดเดียวกนัผ่านช่วงต่างกนัใชเ้วลา
ต่างกนัตามสมมติฐานพบว่า 1)ความเร็วท่ีหนงัสือประเภท เพื่อทราบชนิดธรรมดา ประเภทเพื่อทราบชนิดด่วน 
ประเภทเพื่อพิจารณาชนิดธรรมดา ประเภทเพื่อพิจารณาชนิดด่วน รวม 4 ลกัษณะ ผ่านช่วงท่ี 1 ผ่านจากสาํนกั
การศึกษามายงัสาํนกังานเขตบางแคฝ่ายปกครองลงทะเบียนรับแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .002   2)ความเร็ว   
ท่ีหนังสือเพื่อทราบชนิดธรรมดา ประเภทเพื่อทราบชนิดด่วน ประเภทเพื่อพิจารณาชนิดธรรมดา ประเภท         
เพื่อพิจารณาชนิดด่วน รวม 4 ลกัษณะ ผา่นช่วงท่ี2 ฝ่ายปกครองเสนอผูอ้าํนวยการเขตลงวินิจฉัยส่ังการ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .001 3) ความเร็วท่ีหนงัสือเพ่ือทราบชนิดธรรมดา  ประเภทเพื่อทราบชนิดด่วน  ประเภทเพื่อ
พิจารณาชนิดธรรมดา ประเภทเพ่ือพิจารณาชนิดด่วน รวม 4 ลกัษณะ ผา่นช่วงท่ี 3 ผูอ้าํนวยการเขตวินิจฉยัสั่งการ
แลว้ฝ่ายปกครองรับหนงัสือไปคดัแยกเพือ่ส่งมายงัฝ่ายการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 
 
Abstract 
 The objectives of the research were to find out the speed of  time for sending official documents form   
Department of Education Bangkok Metropolitan Administration to Bangkae District official and after the director  
signed his name the official documents were sent to officials in each office of  Education Department  which were      
3 stage and to compare period of time for sending official documents in each stage and in different time kind of   
                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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official documents. The populations were 351 official documents in Education Department, Bangkae District office, 
Bangkok Metropolitan, 2004. The statistics for analyzing the data were , SD, Range and ANOVA. 
 The Results of the research found that 1) The  averaged of  time for  sending all official  documents were as 
follows: 3.64 days on the first stage, 1.16 days on the second stage and 2.56 days on the third stage. 2) The same kind 
of official documents were sent to different stage with different time according to the first assumption.  The different 
kind of official documents were sent to the same stage with different time according to the second assumption. 
 
ความนํา 
 ในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ หรือการบริหารธุรกิจ นับว่า     
การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสําคญัอย่างหน่ึงของผูบ้ริหารท่ีจะช่วยนาํความคิดเห็น ความตอ้งการ การวินิจฉัย 
สั่งการ การควบคุมบงัคบับญัชา และคาํปรึกษาหารือในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัการอาํนวยการในหน่วยงานใหด้าํเนิน
ไปดว้ยความราบร่ืนและเรียบร้อย ( สมยศ นาวีการ 2536: 428-429) หน่วยงานใดมีระบบส่ือสารไม่สมบูรณ์      
เต็มไปดว้ยความไม่สะดวก ติดขดั และล่าชา้การบริหารงานของหน่วยงานนั้นย่อมขาดประสิทธิภาพ ทาํใหก้าร
บริหารงานและการปฏิบติังานเกิดความเสียหายได ้
 โดยปกติผูบ้ริหารจะใช้การติดต่อส่ือสารทั้งท่ีเป็นวาจา และลายลักษณ์อกัษร (วิรัช อภิรัตนกุล. 2535:          
168 – 170) การติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานจะทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นหลกัฐานไวเ้สมอ การ
ติดต่อส่ือสารของผูบ้ริหารในหน่วยงานราชการ ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจะทาํเป็น “หนงัสือราชการ” การส่งผ่าน
หนงัสือราชการในหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ติดขดั การบริหารงานในหน่วยงานนั้นยอ่มมีประสิทธิภาพ
สูง (ดวงพร คาํนูณวฒัน ์และวาสนา จนัทร์สว่าง.2536: 63 - 64) 
 ความรวดเร็วหรือล่าชา้ในการติดต่อส่ือสารดว้ยหนงัสือราชการของผูบ้ริหารการศึกษาไม่ไดข้ึ้นอยู่กบั
ประสิทธิภาพของการผ่านหนังสือราชการในหน่วยงานของตนเท่านั้น แต่ยงัข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพการผ่าน
หนงัสือราชการในหน่วยงานอ่ืนท่ีผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งติดต่อส่ือสารดว้ยจึงมีความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานจะตอ้งปรับปรุงการผา่นหนงัสือราชการในหน่วย งานของตนให้รวดเร็ว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดมีประชากรมากท่ีสุด  และมีความพร้อมใน
การจดัการศึกษามากท่ีสุด ไดแ้ก่ “กรุงเทพมหานคร” ในปีการศึกษา 2548 มีโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรุงเทพมหานคร จาํนวน 436 โรงเรียน 
 กรุงเทพมหานครรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ิน ทั้งงานการศึกษา แผนกสัสดีกรุงเทพมหานคร  
สํานักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร  
สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร สํานกัยุทธศาสตร์และประเมินผล สํานกัการแพทย ์สํานักอนามยั สํานกัป้องกนับรรเทา  
สาธารณภยั สํานกัการศึกษา สาํนกัการโยธา สํานกัระบายนํ้ า การพานิชกรุงเทพฯ สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม สํานกัวฒันธรรม
กีฬาและการท่องเท่ียว สํานักพฒันาสังคม สํานักการคลงั สํานักเทศกิจ สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สํานัก
การจราจรและขนส่ง สาํนกัผงัเมือง นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยงัแบ่งเขตการปกครองออก เป็น 50 เขต แต่ละเขตจะ
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ในเขตของตน กรุงเทพมหานครจึงเป็นหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีการติดต่อส่ือสาร           
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ดว้ยหนงัสือราชการเป็นจาํนวนมากทั้งจากเขตต่าง ๆ และจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
เพิม่ประสิทธิภาพในการผา่นหนงัสือราชการภายในกรุงเทพมหานครใหร้วดเร็วข้ึน 
 โดยปกติหนงัสือราชการท่ีเก่ียวกบัการศึกษาจะผา่น 4 จุด   คือ 
  1. สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2. สาํนกังานเขตบางแค ( งานปกครองลงทะเบียนรับ ) 
  3. ผูอ้าํนวยการเขตบางแควินิจฉยัสัง่การส่งกลบัไปยงังานปกครองเพือ่คดัแยก 
  4. งานศึกษาโดยศึกษาธิการวินิจฉยัสัง่การ 
 ส่วนหนงัสือมี  2  ประเภท  2  ชนิด     รวมเป็น  4  ลกัษณะ  คือ 
  1. ประเภทเพือ่ทราบ  ชนิดธรรมดา 
  2. ประเภทเพือ่ทราบ  ชนิดด่วน 
  3. ประเภทเพือ่พจิารณา  ชนิดธรรมดา 
  4. ประเภทเพือ่พจิารณา  ชนิดด่วน 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพือ่หาความเร็วของหนงัสือราชการผา่นจากสาํนกัการศึกษา  มายงัสาํนกังานเขตบางแค  ผูอ้าํนวยการ
เขตบางแคลงนามวินิจฉยัลงนามแลว้สัง่การลงมายงัเจา้หนา้ท่ีในฝ่ายศึกษาธิการเขต รวม  3 ช่วง  
 2. เพือ่เปรียบเทียบความเร็วท่ีหนงัสือราชการประเภทและชนิดเดียวกนัผา่นแต่ละช่วงทั้ง 3ช่วง  
 3. เพือ่เปรียบเทียบความเร็วท่ีหนงัสือราชการแยกต่างประเภทและต่างชนิด ผา่นช่วงเดียวกนัทั้ง 3 ช่วง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ  หนังสือราชการท่ีเก็บไวท่ี้ฝ่ายเก็บหนังสือฝ่ายศึกษาธิการเขตบางแค     
เนน้เฉพาะหนงัสือราชการจากสาํนกัการศึกษาท่ีส่งเขา้มาถึงผูอ้าํนวยการเขตบางแค ในปี พ.ศ.2547 รวม 351 ฉบบั
ศึกษาหนังสือราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อคน้หาความเร็วในการผ่านหนังสือราชการท่ีเก็บไวท่ี้ฝ่ายเก็บ
หนงัสือของฝ่ายการศึกษา สาํนกังานเขตบางแค ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1 วิเคราะห์ความเร็วท่ีหนงัสือราชการผา่นช่วงต่าง ๆ 
  ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบความเร็วท่ีหนงัสือราชการประเภทและชนิดผา่นช่วงต่าง ๆ 
  ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมุติฐาน 
 
สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
  1. ค่าเฉล่ีย  (  )   ประชากร 
  2. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( Standard Deviation) ประชากร 
  3. ค่า  ANOVA 
  4. ค่าพสิยั ( Range) 
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การวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งตามวตัถุประสงค์ คือ 
 ตอนที ่1 ความเร็วทีห่นังสือราชการผ่านช่วงต่าง  ๆ
  หนงัสือประเภทเพ่ือทราบชนิดธรรมดาจาํนวน 145 ฉบบั ช่วงท่ี 1 ผ่านจากสํานกัการศึกษา
มายงัสาํนกังานเขตบางแคฝ่ายปกครองลงทะเบียนรับความเร็ว เฉล่ีย 4.62 วนั ค่าพิสัย 38.75 1 วนั ช่วงท่ี 2        
ฝ่ายปกครองเสนอผูอ้าํนวยการเขตลงวินิจฉัยสั่งการความเร็วเฉล่ีย 1.42 วนั ค่าพิสัย 9.50 วนั ช่วงท่ี 3 ผูอ้าํนวยการ
เขตวินิจฉัยสั่งการแลว้ฝ่ายปกครองรับหนังสือไปคดัแยกเพื่อส่งมายงัฝ่ายการศึกษาความเร็ว เฉล่ีย 2.78 วนั         
ค่าพิสัย 20.50 วนัหนงัสือประเภทเพื่อทราบชนิดด่วนจาํนวน 84 ฉบบั ผ่านช่วงท่ี 1 ผ่านจากสาํนกัการศึกษา    
มายงัสํานักงานเขตบางแคฝ่ายปกครองลงทะเบียนรับความเร็วเฉล่ีย 2.17 ค่าพิสัย 10.67 วนั วนัช่วงท่ี 2             
ฝ่ายปกครองเสนอผูอ้าํนวยการเขตลงวินิจฉัยสั่งการความเร็ว เฉล่ีย 0.74 วนั ค่าพิสัย 2.67 วนั ช่วงท่ี 3 ผูอ้าํนวยการ
เขตวินิจฉยัสัง่การแลว้ฝ่ายปกครองรับหนงัสือไปคดัแยกเพื่อส่งมายงัฝ่ายการศึกษาความเร็ว เฉล่ีย 2.04 วนั ค่าพิสัย  
20.67 วนั  
  หนงัสือประเภทเพ่ือพิจารณาชนิดธรรมดา จาํนวน 92 ฉบบั ผ่านช่วงท่ี 1 ผ่านจากสํานัก
การศึกษามายงัสาํนกังานเขตบางแคฝ่ายปกครองลงทะเบียนรับความเร็วเฉล่ีย 3.35 วนั ค่าพิสัย 20.67 วนั ช่วงท่ี 2 
ฝ่ายปกครองเสนอผูอ้าํนวยการเขตลงวินิจฉัยสั่งการความเร็ว เฉล่ีย 1.15 วนั ค่าพิสัย 5.67 : วนั ช่วงท่ี 3 
ผูอ้าํนวยการเขตวินิจฉัยสั่งการแลว้ฝ่ายปกครองรับหนังสือไปคดัแยกเพื่อส่งมายงัฝ่ายการศึกษาความเร็ว เฉล่ีย 
2.72 วนั ค่าพิสยั 10.67 วนั 
  หนงัสือประเภทเพื่อพิจารณาชนิดด่วน จาํนวน 30 ฉบบั ผา่นช่วงท่ี 1ผ่านจากสาํนกัการศึกษา
มายงัสํานกังานเขตบางแคฝ่ายปกครองลงทะเบียนรับความเร็ว เฉล่ีย 3.97 วนั ค่าพิสัย 15.75 วนั ช่วงท่ี 2           
ฝ่ายปกครองเสนอผูอ้าํนวยการเขตลงวินิจฉยัสั่งการความเร็ว เฉล่ีย 1.17 วนั ค่าพิสัย 2.75 วนั ช่วงท่ี 3 ผูอ้าํนวยการ
เขตวินิจฉัยสั่งการแลว้ฝ่ายปกครองรับหนังสือไปคดัแยกเพ่ือส่งมายงัฝ่ายการศึกษาความเร็ว เฉล่ีย 1.83 วนั         
ค่าพสิยั 8.75 วนั 
 
 ตอนที ่2 เปรียบเทยีบความเร็วทีห่นังสือราชการประเภทและชนิดผ่านช่วงต่าง  ๆ
  หนังสือเพ่ือทราบชนิดธรรมดาใช้เวลามากท่ีสุดในช่วงท่ี 1 ผ่านจากสํานักการศึกษา           
มายงัสํานักงานเขตบางแคฝ่ายปกครองลงทะเบียนรับ และ 2 ฝ่ายปกครองเสนอผูอ้าํนวยการเขตลงวินิจฉัย         
สั่งการหนังสือเพื่อพิจารณาชนิดธรรมดาใช้เวลามากท่ีสุดในช่วงท่ี 3 ผูอ้าํนวยการเขตวินิจฉัยสั่งการแลว้           
ฝ่ายปกครองรับหนงัสือไปคดัแยกเพื่อส่งมายงัฝ่ายการศึกษา เพื่อทราบชนิดด่วนใชเ้วลานอ้ยท่ีสุดในช่วงท่ี 1 ผา่น    
จากสาํนกัการศึกษามายงัสาํนกังานเขตบางแคฝ่ายปกครองลงทะเบียนรับ และ 2 ฝ่ายปกครองเสนอผูอ้าํนวยการ
เขตลงวินิจฉัยสั่งการ และหนงัสือ เพื่อพิจารณาชนิดด่วนใชเ้วลานอ้ยท่ีสุดในช่วงท่ี 3 ผูอ้าํนวยการเขตวินิจฉัย     
สัง่การแลว้ฝ่ายปกครองรับหนงัสือไปคดัแยกเพื่อส่งมายงัฝ่ายการศึกษา 
 ตอนที ่3 ทดสอบสมมุติฐาน 
  ผลการทดสอบพบว่า ความเร็วท่ีหนงัสือประเภท เพื่อทราบชนิดธรรมดา ประเภทเพื่อทราบ
ชนิดด่วน ประเภทเพื่อพิจารณาชนิดธรรมดา  ประเภทเพือ่พิจารณาชนิดด่วน รวม 4 ลกัษณะ ผา่นช่วงท่ี 1 ผา่นจาก
สาํนกัการศึกษามายงัสาํนกังานเขตบางแคฝ่ายปกครองลงทะเบียนรับแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .002 
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  ผลการทดสอบพบว่า  ความเร็วท่ีหนงัสือเพื่อทราบชนิดธรรมดา  ประเภทเพื่อทราบชนิดด่วน  
ประเภทเพ่ือพิจารณาชนิดธรรมดา  ประเภทเพ่ือพิจารณาชนิดด่วน  รวม 4 ลกัษณะ ผ่านช่วงท่ี 2 ฝ่ายปกครอง
เสนอผูอ้าํนวยการเขตลงวินิจฉยัสัง่การ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .001 
  ผลการทดสอบพบว่า  ความเร็วท่ีหนงัสือเพื่อทราบชนิดธรรมดา  ประเภทเพื่อทราบชนิดด่วน  
ประเภทเพื่อพิจารณาชนิดธรรมดา  ประเภทเพ่ือพิจารณาชนิดด่วน รวม 4 ลกัษณะ ผา่นช่วงท่ี 3 ผูอ้าํนวยการเขต
วินิจฉยัสัง่การแลว้ฝ่ายปกครองรับหนงัสือไปคดัแยกเพือ่ส่งมายงัฝ่ายการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 
 
สรุปข้อค้นพบ 
 1. การวินิจฉยัสั่งการไม่กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการการผา่นหนงัสือตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดสุดทา้ยว่าให้
ส้ินสุดในก่ีวนั 
 2. ไม่มีระบบการติดตามหนงัสือแต่ละฉบบั 
 3. ไม่มีการประเมินผล ทาํใหร้ะบบไม่มีประสิทธิภาพ 
 4. วฒันธรรมการทาํงานแบบตามสบายที่สืบทอดกนัต่อมา 
 5. ขั้นตอนการผา่นหนงัสือยุง่ยาก ซบัซอ้น ตอ้งรอเจา้หนา้ท่ี 
 6. ไม่มีฐานขอ้มูลท่ีเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏบัิติ 
 1. กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการการผา่นหนงัสือตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดสุดทา้ยว่าใหส้ิ้นสุดภายในก่ีวนั 
 2. มีการติดตามการเดินทางของหนงัสืออยา่งสมํ่าเสมอ 
 3. จดัระบบฐานขอ้มูลใหมี้มาตรฐาน 
 4. สร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัเจา้หนา้ท่ี เพ่ือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 5. ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 6. อาจจะใชร้ะบบ CC (COPY for Client) ถึงผูป้ฎิบติัควบคู่กบัการเดินหนงัสือตามสายงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. นาํเน้ือหาในหนงัสือมาเก่ียวขอ้งในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบการผา่นหนงัสือระหวา่งหน่วยงานการศึกษาสาํนกังานเขตบางแคกบั เขตอ่ืน  เช่น 
ภาษีเจริญ ยานนาวา และ อ่ืน ๆ 
 3. ศึกษาหาสาเหตุท่ีหนงัสือประเภทเพือ่พจิารณาชนิดด่วนใชเ้วลามากกวา่ประเภทเพื่อพิจารณาชนิด
ธรรมดา ในช่วงท่ี 1 และ ช่วงท่ี 2 
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร* 

Board of Basic Educational Institution’s Par ticipation in Strategy Planning of 
School in Taksin Cluster  Under  the Jur isdiction of Bangkok Metropolitan   

 
นางสิริมา กิจพ่อคา้** 

Mrs.Sirima Kitphorkha** 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  เปรียบเทียบระดับ  
การมีส่วนร่วมของผูแ้ทนแต่ละฝ่ายในคณะกรรมการสถานศึกษาจําแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน ในกลุ่มตากสิน สังกดักรุงเทพมหานคร และศึกษาปัญหา
และแนวทางการแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน เพ่ือนาํแนวทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ให้เป็นแผนท่ีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ตวัแทนจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 300 คน  เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ การแจกแจง
ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และถา้พบความ
แตกต่างจะนาํไปเปรียบเทียบรายคู่โดยใชสู้ตรของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกดักรุงเทพมหานคร      
มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นเป้าหมาย  
ดา้นบทบาท ดา้นการตดัสินใจ และดา้นการติดต่อส่ือสาร มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 2) คณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการฯ         
มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามสถานภาพ
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  และ 3) คณะกรรมการสถานศึกษา จาํแนกตามสถานภาพ          
แต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 
Abstract 
 The purpose of this research were studied the participation of the educational institution board, to 
compare the participation level in the basic educational institution board as classified by the strategic 
positioning plan in Taksin cluster’s school under the Jurisdiction of Bangkok Metropolitan. There were studied 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 78

the problems and the solutions about the participation in the strategic plan of school which could improve more 
efficiency strategic plan at school. The samples research have Consisted of 300 people of the basic educational 
institution board in Taksin cluster’s school under the Jurisdiction of Bangkok Metropolitan. There were selected 
by Purpose Random Sampling. The instrumental research was a set of Questionnaires, such as the  percentage 
of  Statistics for analyzed, Arithmetic mean, Standard deviation, One – way   ANOVA and scheffe test. 
 This research was findings as consequence. The firstly, the basic educational institution board in 
Taksin cluster’s school under the Jurisdiction of Bangkok Metropolitan in strategic plan were the highest level. 
Consideration of objective, role, decision and communication the participation were also high level. The 
secondly, the participation level in strategic plan of educational institution board as classified overview was at 
high level while consideration by position of the educational directors were the highest participation. The 
thirdly, the basic educational institution board’s participation as classified were differentiated strategic plan at 
.05 significant levels. 
 
ความนํา 
 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบจดัการศึกษาระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคบงัคบัเพื่อบริการแก่ประชาชนแบบใหเ้ปล่า โดยมีสาํนกั
การศึกษา กรุงเทพมหานครเป็นผูด้าํเนินการ คณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายดา้นการศึกษา ปี 2548-
2551 ท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือ จดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและความตอ้งการของชุมชนโดยเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการและสนบัสนุนการศึกษา ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 ไดมุ่้งให้การจดัระบบการบริหารและการจดัการศึกษาของประเทศ  
กระจายอาํนาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 9 (2) มาตรา 41 และมาตรา 42 ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ระหว่างชุมชนและโรงเรียนจึงจดัเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อการจดัการศึกษา  เพราะการจดัการศึกษาโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมนั้น จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้  ค่านิยม  และวิธีการดาํรงชีวิตท่ีดีแก่ผูเ้รียน (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์, 
2542) เช่นกนักบั วิชิต นนัทสุวรรณ (2541, หนา้ 22)  กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  และอุทยั ดุลยเกษม (2534, หนา้ 19) กล่าวถึงแนวทางการจดัการศึกษาว่า ทุกคน
ควรเปล่ียนทศันะในการมองโรงเรียนว่าเป็นของราชการให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแทจ้ริง เม่ือมีปัญหา        
ก็ตอ้งขอให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และตดัสินใจในเร่ืองการจัด
การศึกษาในโรงเรียนใหม้ากข้ึน เพือ่ท่ีโรงเรียนจะไดด้าํเนินการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนเป็นองคก์ารชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะรูปแบบโครงสร้างเช่นองคก์ารทัว่ๆไป กล่าวคือมีบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไปร่วมกนัดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีระบบระเบียบแบบแผนท่ีไดก้าํหนด
ไวต้ามระเบียบของทางราชการ การท่ีจะดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ
มากมาย มีการใชท้รัพยากร เทคนิค วิธีการ นวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งประสาน
สัมพนัธ์กนั การท่ีตอ้งใชส่ิ้งต่างๆท่ีสลบัซบัซอ้นใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดสู้งสุดนั้น จาํเป็นอยา่งยิ่ง
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ท่ีจะตอ้งมีการวางแผนท่ีดี การวางแผนท่ีดีนั้นจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีสมบูรณ์แบบ ถูกหลกัวิชา  และดาํเนินการ
ครบทุกขั้นตอนตามกระบวนการวางแผนนั้นๆ โรงเรียนจึงมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยช้ีนาํ
การบริหาร ท่ีเกิดจากการระดมสมองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมีส่วนร่วม (อุทิศ ขาวเธียร, 2546, หนา้ 9) ซ่ึงผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนนั้น  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม  
พ.ศ.2545)  มาตรา 40  กาํหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือทาํหน้าท่ี
กาํกบัและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบด้วยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กร
ชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์ และหรือผูแ้ทน
องค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผูท้รงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานครจึงได้ออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกดักรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 เพื่อใหโ้รงเรียนในสังกดัใช้เป็นคู่มือ     
ในการจดัตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
 จากสาเหตุต่างๆ  ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้น  จึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความ สนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษาซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ว่ามีส่วนร่วมด้วยมากน้อย
เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อจะไดน้าํมาแกไ้ขปรับปรุงหาแนวทางในการดาํเนินการ
ร่วมกนัจดัทาํแผนยทุธศาสตร์โรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สงักดักรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในกลุ่มตากสิน  สังกัด
กรุงเทพมหานครในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน  จาํแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 3. เพือ่ศึกษาปัญหา  และแนวทางการแกปั้ญหา การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของ 
โรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจท่ีศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในกลุ่มตากสิน สังกดักรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2549 จาํนวน 30 โรงเรียน มีขอบเขตของการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัด
กรุงเทพมหานคร จาํนวน  30 โรงเรียน จาํนวน 450 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2549 โดยไดม้าจากคณะกรรมการสถานศึกษาฝ่ายละ 1 คน ยกเวน้ผูแ้ทนท่ีเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ เลือกมา 2 คน จาํแนกตามกลุ่มเขตพื้นท่ีกลุ่มตากสิน ซ่ึงมี 3 สํานกังานเขต จาํนวน 30 โรงเรียน ได้
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 300 คน จาํแนกเป็น 
  2.1 ประธานกรรมการ โรงเรียนละ 1 คน จาํนวน 30 คน 
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  2.2 ผูแ้ทนผูป้กครอง โรงเรียนละ 1 คน จาํนวน 30 คน 
  2.3 ผูแ้ทนครู โรงเรียนละ 1 คน จาํนวน 30 คน 
  2.4 ผูแ้ทนองคก์รชุมชน โรงเรียนละ 1 คน จาํนวน 30 คน 
  2.5 ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร จาํนวน   30   คน 
  2.6 ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จาํนวน 30 คน 
  2.7 ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทนศาสนาอ่ืน โรงเรียนละ 1 คน จาํนวน 30 คน 
  2.8 ผูท้รงคุณวฒิุ โรงเรียนละ 2 คน จาํนวน 60 คน 
  2.9 ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จาํนวน 30 คน 
 3. ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียน 
 4. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  4.1   ตวัแปรตน้ คือ สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาไดแ้ก่ ประธานกรรมการ ผูแ้ทน
ผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทน
ศาสนาอ่ืน ผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารโรงเรียน 
  4.2   ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทําแผน
ยทุธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 
   1. เป้าหมาย 
   2. บทบาท 
   3. การตดัสินใจ 
   4. การติดต่อส่ือสาร 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ จาํนวน 6 ขอ้ โดยสอบถามเก่ียวกบั  
เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาและสถานภาพในคณะกรรมการสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายงาน (Checklist) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน 
แนวความคิดการมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน จาํนวน 36 ขอ้ ชนิดของแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นการจดัอนัดบัคุณภาพ 5 ระดบัของไลเคิร์ท (Likert’s  rating  scale) ซ่ึงกาํหนดค่าระดบัคะแนนของ
ช่วงนํ้าหนกัเป็น  5  ระดบั 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open end questionnaire)  เก่ียวกบัปัญหาและ
แนวทางแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์โรงเรียน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง    

ท่ีสุ่มไวภ้ายในระยะเวลาตั้งแต่  15  เมษายน  -  15 พฤษภาคม  พ.ศ.  2550 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามได ้ จาํนวน  271 ฉบบั   คิดเป็นร้อยละ  90.33  ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สงักดักรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย ( x )  และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3.   เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ระหว่างตวัแทนฝ่าย
ต่างๆในคณะกรรมการสถานศึกษา ในกลุ่มตากสิน  สังกดักรุงเทพมหานคร โดยนาํมาทดสอบความแตกต่างดว้ย
ค่าสถิติ  F – test และถา้พบความแตกต่างรายคู่จะทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชสู้ตรของ เชฟเฟ่ (Scheffe)   
และนาํเสนอเป็นความเรียงทา้ยตาราง 
 4.  ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่ม
ตากสิน สังกดักรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) และแจกแจงความถ่ีของความ
คิดเห็น 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นเพศชาย  ร้อยละ 57.50  เพศหญิง  ร้อยละ 43.50  มีอาย ุ 50 ปีข้ึนไป
มากท่ีสุด  ร้อยละ  44.30  และมีช่วงอาย ุ 20 – 30 ปี  นอ้ยท่ีสุด  ร้อยละ 9.20   มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด  ร้อยละ  60.50  และท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีนอ้ยท่ีสุด  ร้อยละ  16.20  มีอาชีพขา้ราชการมากท่ีสุด  
ร้อยละ 44.30 และพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่มีเลย สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูท้รงคุณวุฒิ       
มากท่ีสุด  ร้อยละ  17.70 และท่ีเป็นผูแ้ทนกรุงเทพมหานครนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 10.00 
 2.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
  คณะกรรมการฯผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยั และเม่ือพิจารณาในแต่     
ละดา้น  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   2.1 ดา้นเป้าหมาย ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.74) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวปฏิบติัการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนไปสู่ทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.83) 
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   2.2 ดา้นบทบาท ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.71) เม่ือพิจารณา
เป็นรายการ พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ   การมีส่วนร่วมในการให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการ
ดาํเนินการพฒันาโรงเรียนไปสู่ภาพในฝันท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.77) 
   2.3 ดา้นการตดัสินใจ ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.72) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะในดา้น
สภาพปัจจุบนัเพื่อนาํไปสู่การพฒันาโรงเรียน ซ่ึงมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก   ( x = 3.92) 
   2.4 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.73) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของโรงเรียนซ่ึงมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.84) 
 3.  ระดับการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่ม
ตากสิน  สังกัดกรุงเทพมหานคร   จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการทีเ่ป็นตัวแทนแต่ละฝ่าย   
  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยั เม่ือพิจารณาตามประเภท
ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ฝ่าย คือกรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
  4.   เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร      
  พบว่าสถานภาพของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายท่ีต่างกัน   มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนแตกต่างกัน ในภาพรวมทุกด้านอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอ้ง       
กบัสมมุติฐานการวิจยั  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกบักรรมการทุก
ฝ่าย  ประธานกรรมการแตกต่างกบัผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รศาสนาและผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนผูป้กครอง
แตกต่างกบัผูแ้ทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครูแตกต่างกบัผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร  
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รศาสนา และผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนผูแ้ทนองคก์รศาสนาแตกต่างกบัผูท้รงคุณวุฒิ
และผูบ้ริหารสถานศึกษา  และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นจะพบรายละเอียด  ดงัน้ี 
   4.1  ดา้นเป้าหมาย   คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในภาพรวมแตกต่างกนั  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกบักรรมการทุก
ฝ่าย  ประธานกรรมการแตกต่างกบัผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รศาสนาและผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนผูป้กครอง
แตกต่างกบัผูแ้ทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครูแตกต่างกบัผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร  
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนองคก์รศาสนา  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ส่วนผูแ้ทนองคก์รศาสนาแตกต่างกบัผูท้รงคุณวุฒิ
และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   4.2 ด้านบทบาท  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในภาพรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกบักรรมการ    
ทุกฝ่าย  ประธานกรรมการแตกต่างกบั ผูแ้ทนองคก์รศาสนาและผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนผูป้กครองแตกต่างกบั
ผูแ้ทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครูแตกต่างกบัผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทน    
ศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนองคก์รศาสนา  ผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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    4.3 ดา้นการตดัสินใจ  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในภาพรวมแตกต่างกนั  
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกบักรรมการ    
ทุกฝ่าย กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครูแตกต่างกบัผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนองคก์รศาสนา 
   4.4  ด้านการติดต่อส่ือสาร  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในภาพรวม
แตกต่างกนั  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกบั
กรรมการทุกฝ่าย กรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนครูแตกต่างกบักรรมการท่ีมาจากผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนองคก์ร
ศาสนา และผูบ้ริหารสถานศึกษา ในขณะท่ีกรรมการท่ีมาจากผูแ้ทนองค์กรศาสนาแตกต่างกับกรรมการท่ี        
เป็นผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 5.  ปัญหาในการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา่ มีปัญหาใน 3 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นบุคลากรในสถานศึกษา 
  2. ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา 
  3. ดา้นงบประมาณ, เวลา และการบริหารจดัการ 
 6.  แนวทางการแก้ปัญหาการมส่ีวนร่วมในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา่  มีแนวทางการแกปั้ญหาใน 3 ดา้น  ดงัน้ี 
  1. ปรับปรุงดา้นการบริหารจดัการ   
  2. ปรับปรุงดา้นบุคลากร 
  3. ปรับปรุงดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกดักรุงเทพมหานคร ไดข้อ้มูลการมีส่วนร่วมในการจดัทาํ ระดบัการมีส่วนร่วมปัญหา 
และแนวทางการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่ม    
ตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  ผลการวิจยั พบว่า  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์
ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สังกดักรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากดงัน้ี 
  1.1 ดา้นเป้าหมาย ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ การมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวปฏิบติัการดาํเนินงานของโรงเรียนไปสู่ทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก   อาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน  จึงทราบถึงความตอ้งการของชุมชนเป็นอย่างดี และสําหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด  คือ  การมีส่วนร่วมในการกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางของการพฒันาโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดจุดเนน้สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในอนาคต  ซ่ึงก็มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั นั้นเป็นเพราะว่า
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คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นว่าการกาํหนดผลลพัธ์ปลายทางของการพฒันาโรงเรียนและการมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดจุดเนน้สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนในอนาคตเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะบุคลากรใน
สถานศึกษา 
  1.2 ดา้นบทบาท ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า 
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินการพฒันาโรงเรียน
ไปสู่ภาพในฝันท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  และสาํหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  คือ  การมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาภาระงานของโรงเรียน  เป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ตอ้งการท่ีจะเขา้ไปกา้วก่ายภาระ
งานของโรงเรียน  
  1.3 ดา้นการตดัสินใจ ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายการ 
พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล ขอ้เสนอแนะในดา้นสภาพปัจจุบนัเพ่ือนาํไปสู่
การพฒันาโรงเรียน  ซ่ึงมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก และสาํหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะและใหค้าํปรึกษาในการกาํหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน อาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ใจ
วา่การกาํหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนเท่านั้น  จึงไม่กลา้เขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
  1.4 ดา้นการติดต่อส่ือสาร ในภาพรวมการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายการ 
พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของ
โรงเรียนซ่ึงมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก  และสําหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ
ภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน  เป็นเพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภารกิจต่าง ๆ 
ของโรงเรียน  จึงไม่กลา้ท่ีจะนาํเสนอ 
 2. ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนใน     
กลุ่มตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ผลการวิจัย  พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทาํแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานการวิจยั เม่ือพิจารณาตามสถานภาพของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุดหน่ึง ฝ่าย คือกรรมการท่ีมาจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัทาํแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียน 
 3. เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน จาํแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา   
 ผลการวิจัยพบว่า  สถานภาพของคณะกรรมการท่ีต่างกัน ทาํให้การ มีส่วนร่วมในการจัดทาํแผน
ยทุธศาสตร์ของโรงเรียนแตกต่างกนัในภาพรวมทุกดา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
พื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียนท่ีมีอยูไ่ม่เท่ากนั อาจเน่ืองมาจากปัจจยัประกอบ
ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่  พบว่า  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา
แตกต่างกบักรรมการทุกฝ่าย  ประธานกรรมการแตกต่างกบัผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนองคก์รศาสนาและผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ผูแ้ทนผูป้กครองแตกต่างกบัผูแ้ทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครูแตกต่างกบัผูแ้ทนองคก์ร
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ชุมชน ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนองคก์รศาสนา  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ส่วนผูแ้ทนองคก์ร
ศาสนาแตกต่างกบัผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารสถานศึกษา  และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นจะพบรายละเอียด  ดงัน้ี 
  3.1 ดา้นเป้าหมาย  สถานภาพของคณะกรรมการท่ีต่างกนั ทาํใหก้าร มีส่วนร่วมในการจดัทาํ
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนด้านเป้าหมายในภาพรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกบักรรมการทุกฝ่าย  ประธานกรรมการแตกต่างกบัผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนองคก์รศาสนาและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูแ้ทนผูป้กครองแตกต่างกบัผูแ้ทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนครูแตกต่างกบัผูแ้ทน
องค์กรชุมชน  ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนองคก์รศาสนา  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ส่วน
ผูแ้ทนองคก์รศาสนาแตกต่างกบัผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  3.2 ดา้นบทบาท  สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของ
โรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สังกดักรุงเทพมหานคร  ท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน
ดา้นบทบาทในภาพรวมแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่  พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกบักรรมการทุก
ฝ่าย  ประธานกรรมการแตกต่างกบั ผูแ้ทนองคก์รศาสนาและผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูแ้ทนผูป้กครองแตกต่างกบั
ผูแ้ทนครู  และผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูแ้ทนครูแตกต่างกบัผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทน 
ศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนองคก์รศาสนา  ผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  3.3 ดา้นการตดัสินใจ  สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์
ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน  สังกดักรุงเทพมหานคร  ท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนดา้นการตดัสินใจในภาพรวมแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่  พบว่า  ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกบั
กรรมการทุกฝ่าย   กรรมการท่ีเป็นตวัแทนครูแตกต่างกบัผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนองคก์รศาสนา  เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและให้ความสําคญักับการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(School - Based Management) มากกวา่คณะกรรมการสถานศึกษาฝ่ายอ่ืน จึงมีความกลา้ตดัสินใจมากกวา่ 
  3.4 ด้านการติดต่อส่ือสาร สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทําแผน
ยทุธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีต่างกนัมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์
ของโรงเรียนดา้นการติดต่อส่ือสารในภาพรวมแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
แตกต่างกบักรรมการทุกฝ่าย กรรมการท่ีเป็นตวัแทนครูแตกต่างกบักรรมการท่ีมาจากผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร  
ผูแ้ทนองค์กรศาสนา  และผูบ้ริหารสถานศึกษา ในขณะท่ีกรรมการท่ีมาจากผูแ้ทนองคก์รศาสนาแตกต่างกบั
กรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 4. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 4.1 ปัญหาในการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สังกดักรุงเทพมหานคร 
พบวา่ มีปัญหาใน 3 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ดา้นบุคลากรในสถานศึกษา โดยบุคลากรมีภาระงานมาก ไม่ค่อยให้ความสนใจการ
ดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ขาดความพร้อมและความถนดัในการจดัทาํแผนฯ 
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  2 ดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา เน่ืองจากคณะกรรมการฯเห็นว่าเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนใน
การดาํเนินการบริหารจดัการภายในโรงเรียนรวมทั้งกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ ทาํใหก้ารนาํเสนอขอ้มูลนอ้ย 
ขาดความเขา้ใจการจดัทาํแผนฯ จึงเพียงแต่ใหข้อ้เสนอแนะและคาํปรึกษาเท่านั้น 
  3.  ด้านงบประมาณ, เวลา และการบริหารจัดการ ขาดเงินทุนท่ีจะใช้ในการดําเนินงาน 
ระยะเวลาในการจดัประชุมมีนอ้ยเน่ืองจากภารกิจของฝ่ายบริหารและหน้าท่ีการงานของคณะกรรมการฯอีกทั้ง
ผูบ้ริหารมีการโยกยา้ยบ่อยทาํให้การจัดทาํแผนฯไม่ต่อเน่ือง ขาดความสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั และการ
ติดตามผลไม่ต่อเน่ือง 
 4.2 แนวทางการแกปั้ญหา การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน ในกลุ่มตากสิน สังกดั
กรุงเทพมหานคร พบวา่  มีแนวทางการแกปั้ญหาใน 3 ดา้น ดงัน้ี 
   1. ปรับปรุงดา้นบุคลากร 
   2. ปรับปรุงดา้นคณะกรรมการสถานศึกษา 
   3. ปรับปรุงดา้นการบริหารจดัการ 
 แนวทางแกปั้ญหาของคณะกรรมการสถานศึกษาคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีนโยบายหรือแผนปฏิบติั
งานท่ีชดัเจนแจง้ใหผู้ป้ฏิบติัไดรั้บทราบก่อนการจดัทาํแผนฯ ควรมีการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาบ่อยๆ 
เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์โรงเรียน และเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ควรมี
การกาํหนดเป้าหมายในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์โรงเรียน ควรมีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนท่ีเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อประกอบการปฏิบติัการในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนใหเ้หมาะสมเป็นปัจจุบนั ตอ้งมี
การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับทุกโครงการ / กิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นแผน ควรจะเร่ิมต้นจัดทาํแผน
ยทุธศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่เร่ิมปีการศึกษา และดาํเนินการจดัทาํแผนงาน.โครงการ / กิจกรรมใหแ้ลว้เสร็จเพื่อส่ง
ใหผู้อ้าํนวยการเขตรับทราบและลงนามก่อนเดือนพฤษภาคมของทุกปี หรือก่อนเปิดเรียนของปีการศึกษาปัจจุบนั  
เน่ืองจากแต่เดิมคณะกรรมการสถานศึกษาไม่ค่อยไดเ้ขา้ร่วมประชุม  แต่ปัจจุบนัน้ีตามระเบียบ กรุงเทพมหานคร
วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 ขอ้. 16 ไดก้าํหนดใหมี้การประชุม
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  2 คร้ัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียนในกลุ่มตากสิน สงักดักรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1.  ควรจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจาํอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ังเพื่อช้ีแจง
นโยบายของโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินการของคณะกรรมการฯ 
 2.  ควรจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนท่ีไดรั้บความร่วมมือ และสนบัสนุนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาจนประสบผลสาํเร็จต่อชุมชน 
 3.  ควรช้ีแจงทาํความเขา้ใจใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาไดรั้บทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ 
ตามระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2548 
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  4.  ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ในการจดักิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนเป็นประจาํ 
  5.  ควรให้บุคลากรในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้สัมมนาร่วมกันเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการดาํเนินงานของโรงเรียน 
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ทศันคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลักษณ์ 
ของตราสินค้า “โทน่ี จา”* 

Consumer  attitude towards “Tony Ja” brand image in  
Bangkok metropolitan area 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เก่ียวกับตราสินค้า “โทน่ี จา” ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
และเพ่ือเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลจากการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้“โทน่ีจา” ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 1 รายการ ระดบัมาก จาํนวน 11 
รายการ ระดบัปานกลาง จาํนวน 16 รายการ และระดบัน้อย จาํนวน 4 รายการ 2) ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร      
มีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า “โทน่ีจา” ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ              
อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 8 รายการ และระดบัปานกลาง จาํนวน 3 รายการ 3) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้“โทน่ี จา” ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to consumer perception about “Tony Ja” brand in Bangkok metropolitan 
area, to study consumer attitude towards “Tony Ja” brand image in Bangkok metropolitan area, and to compare 
consumer attitude towards “Tony Ja” brand image in Bangkok metropolitan area, classified by demographic traits. 
There were 384 samples. The questionnaire was used as a research tool. The statistical data analyses were by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The research results were that the consumers had perception about “Tony Ja” brand in Bangkok 
metropolitan area overall at moderate level. When considered item by item, consumer perceptions was the highest 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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level for 1 item, at high level for 11 items, at moderate level for 16 items, and at low level for 4 items. The consumer 
attitude towards “Tony Ja” brand image in Bangkok metropolitan area at moderate level. When considered item by 
item, attitudes were at high level for 8 items, at moderate level for 3 items. The comparison results consumer attitude 
towards “Tony Ja” brand image classification by demographic traits in Bangkok metropolitan area. There was no 
different in statistical data when comparing consumers whom had different gender, age, marital status, education 
level, profession and monthly income.  
 
ความนํา 
 ระหว่างทศวรรษ 1950 และ 1960 เป็นยคุท่ีทฤษฎีว่าดว้ยตราสินคา้ (brand) และภาพลกัษณ์ (image)ของ
ตราสินคา้มีวิวฒันาการข้ึนมาในโลกตะวนัตก พร้อมๆกบัเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจกาํลงัขยายตวัอย่างมหาศาล ทฤษฎี
ดงักล่าวตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีว่า “บุคลิกภาพโดยรวมของตราสินคา้ต่างหากท่ีเป็นตวัช้ีขาดความเป็นเจา้ตลาด ไม่ใช่
ความแตกต่างเลก็ๆ นอ้ยๆ ของตวัสินคา้” ตามท่ีเดวิด โอกิลวี่ ปรมาจารยด์า้นการส่ือสารไดก้ล่าวไว ้(แบลร์, 2548, 
หนา้1) น่ีเป็นจุดเปล่ียนคร้ังสาํคญั เพราะการสร้างตราสินคา้ ไม่ไดห้มายถึงแต่ตวัสินคา้ท่ีวางขายอยูใ่นบรรจุภณัฑ ์
หรือท่ีบางประเทศเรียกว่า สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วเท่านั้น ทุกวนัน้ีอะไรๆ ก็เป็นตราสินคา้ 
(brand) ได ้
 ตราสินคา้กลายเป็นส่ิงท่ีซับซ้อนมากข้ึนทุกที การมองว่าตราสินคา้เป็นผลรวมของนามธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ไดอ้ย่างท่ีเคยคิดนั้นไม่เพียงพอเสียแลว้ ตราสินคา้มีชีวิต มีบุคลิก และมีตวัตน ซ่ึงจะก่อตวักนัข้ึนเป็นพื้นฐาน
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคต่อไป ตราสินคา้นั้นซับซ้อนและยากจะควบคุม แต่อย่างไรก็ตาม ตราสินคา้จะ      
มีตวัตนอยูไ่ดก้็ดว้ยส่ิงท่ีลูกคา้ใส่เพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑใ์นใจของเขาหรือเธอ ยกตวัอยา่ง เช่น ตราสินคา้ท่ีเป็นสินคา้
ในบรรจุภณัฑช่ื์อดงั เช่น โคคา-โคล่า หรือโซน่ี ต่อมาก็มีตราสินคา้ท่ีเป็นบริการข้ึนมาอย่างอเมริกนัเอ๊กซ์เพรส     
มีตราสินคา้ท่ีเป็นกลุ่มความบนัเทิงเขา้มาอีก อย่างดีสนีย ์หรือตราสินคา้ท่ีมาในรูปของส่ือ อาทิ บีบีซี สตาร์ทีวี 
กิจกรรมต่างๆ อยา่งกีฬาโอลิมปิกหรือการแข่งขนั เวิร์ลดค์พัก็กลายเป็นตราสินคา้ไปแลว้ เช่นเดียวกบัช่ือประเทศ 
เราทุกคนรู้ดีว่าประเทศใดผลิตไวน์ท่ีรสชาตินุ่มล้ินท่ีสุด หรือนาฬิกาคุณภาพดีท่ีสุด หรือซูชิ อร่อยท่ีสุด และทุก
วนัน้ีมีบุคคลมากมายไดก้ลายเป็นตราสินคา้ไปแลว้อย่างไมเคิล จอร์แดน, ไทเกอร์ วูดส์ ท่ีกลายเป็นตราสินคา้
เพราะเล่นกีฬา หรือราลฟ์ ลอเรน, คริสเตียน ดิออร์ ท่ีกลายเป็นตราสินคา้เพราะอยูใ่นวงการแฟชัน่ หรือมาร์กาเร็ต 
แธตเชอร์, ดร.มหาธีร์ หรืออดีตประธานเหมา ท่ีกลายเป็นตราสินคา้เพราะอยู่ในวงการเมือง หรือแอลเบิร์ต 
ไอนส์ไตน ์และอลัเฟรด โนเบล ท่ีกลายเป็นตราสินคา้เพราะสร้างผลงานวิทยาศาสตร์  
 ในประเทศไทย บุคคลท่ีผนัตนเองจนเกิดเป็นตราสินคา้หรือ brand ของภาพยนตร์บู๊ แอ๊คชัน่ท่ีมีมูลค่า
มหาศาล จนกลายเป็นกรณีศึกษา คือ จา พนม ยีรัมย ์ ส่ิงท่ีเขามีไดม้าจากฝีมือลว้นๆ ความสาํเร็จจากการแสดงใน
ภาพยนตร์เร่ืององคบ์าก เป็นจุดเร่ิมตน้     ท่ีทาํให้คนส่วนใหญ่รู้จกัเขามากข้ึน คอนเซปต์ “ไม่ใช้สลิง ไม่ใชต้วั
แสดงแทน ไม่ใชค้อมพิวเตอร์กราฟฟิก” เรียกความสนใจไดเ้กินคาด ทาํใหจุ้ดขายของเขาหนีไม่พน้ภาพ “นกับู๊ 
ศิลปะมวยไทย” ความสาํเร็จของภาพยนตร์เร่ืององคบ์าก และสานต่อมาจนถึงภาพยนตร์เร่ืองตม้ยาํกุง้ จากสถิติ
รายไดท้ั้งจากการฉายในประเทศและเดินสายออกฉายในตลาดต่างประเทศ ทาํให้จาพนมเป็นอะไรท่ีมากกว่า
นักแสดง จา พนม คือ หน่ึงใน Thailand brand ท่ีแข็งแกร่งพอสมควร เม่ือกล่าวถึงตลาดทอ้งถ่ินในประเทศ        
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เราเรียกเขาว่า จา พนม แต่เม่ือพูดถึงตลาดส่งออกเราพูดว่าเขาคือ โทน่ี จา (Tony Ja) จาํง่ายสําหรับลูกคา้สากล 
ความสําเร็จจากการแสดงนําในภาพยนตร์เร่ืององค์บาก ท่ีเสนอศิลปะการต่อสู้ด้านมวยไทย ทาํให้โทน่ี จา 
กลายเป็นตราสินคา้ “โทน่ี จา” ข้ึนมา  
 กระบวนการเกิดของตราสินคา้ “โทน่ี จา”เป็นไปอย่างไม่คาดฝัน และเกิดความสาํเร็จมากกว่าท่ีผูผ้ลิต
หรือผูป้ระกอบการคาดไว ้เป็นกระบวนการเกิดตราสินคา้อยา่งเป็นธรรมชาติ ไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีจะสร้างตราสินคา้
ในตอนแรกแต่เวลาน้ีกลายเป็นตราสินคา้ไปแลว้ เพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภค เกิดจากกระแสความตอ้งการ
คนเก่ง คนมีความสามารถ การหาท่ีพึ่งทางใจในสงัคมปัจจุบนั (ปรีดา ยงัสุขสถาพร, 2548, หนา้ 14)  
 ตรงกบัทฤษฎีของเวลล ์(Well) ท่ีไดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการของมนุษยไ์วต่้างกนั โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางสงัคม ความตอ้งการดา้นจิตวิทยา 
  1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการในเร่ืองอาหาร นํ้ า 
อากาศ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการทางเพศ 
  2. ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นความตอ้งการท่ีนอกเหนือจากความตอ้งการ
พ้ืนฐาน เกิดจากการเรียนรู้ในสังคม เช่น ความตอ้งการการยอมรับ ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการ
ความรัก เป็นตน้ 
  3. ความตอ้งการดา้นจิตวิทยา (Psychology needs) ทฤษฎีของเวลล ์(Well) ไดก้ล่าวถึงความ
ตอ้งการทางจิตวิทยาว่าประกอบดว้ย ความตอ้งการในเร่ืองความสาํเร็จ ความทะเยอทะยาน ความเด่น ความเขา้ใจ 
ความสะดวกสบาย ความมีเสน่ห์ทางเพศ การพกัผ่อน ความปลอดภัย ความเป็นอิสระ การยกย่องนับถือ การ
กระตุน้เร้าใจ ความแปลกใหม่ในชีวิต ความผกูพนั ความช่วยเหลือ ความถูกตอ้ง 
 ปรากฏการณ์ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนของตราสินคา้ “โทน่ี จา”สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
โดยการดึงความสามารถเฉพาะตวัมานาํเสนอ หรือท่ีเรียกว่า expression model นบัเป็นความสาํเร็จอยา่งสูงของ
วงการภาพยนตร์ น่ียงัไม่นบัรวมเมด็เงินท่ีคาดว่าจะไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิสินคา้เมเชนไดส์-เกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
อีกไม่ตํ่ากว่า 200-300 ลา้นบาท จงัหวะกา้วของ brand “โทน่ี จา” จึงตอ้งปรับลู่ทางการทาํตลาดอยา่งระมดัระวงั
และมีการวางแผนก่อนนาํเสนอออกสู่สาธารณะ  
 ณ วันน้ีเราได้เห็นภาพของ โทน่ี จา ข้ึนปกหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ รวมทั้ งในรายการทีวีอีก          
นับไม่ถว้น ส่ิงท่ีปรากฏอยู่บ่งบอกนัยสําคญัมากกว่าของการเป็นนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึง ทุกวนัน้ีมีกลุ่ม
ผูติ้ดตามผลงานของโทน่ี จา อยูม่ากมายทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา, ฝร่ังเศส, ฮ่องกง, ญ่ีปุ่น, เกาหลี ฯลฯ 
แมว้่าตราสินคา้ “โทน่ี จา” จะประสบผลสําเร็จดา้นช่ือเสียงและรายไดจ้ากต่างประเทศแต่ตอ้งยอมรับว่าตลาด
ผูบ้ริโภคในประเทศไทยยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นตลาด
เป้าหมายของบริษทัผูผ้ลิต 
 ดงันั้นภาคนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจึงมุ่งท่ีจะศึกษาว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจวบจนปัจจุบนั ผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ในตราสินคา้“โทน่ี จา” เป็นอย่างไร รวมทั้งทศันคติของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” เป็นไปในดา้นบวกหรือดา้นลบต่อตราสินคา้ เพื่อ
ผูว้ิจยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะนาํผลการศึกษาดงักล่าวมาปรับปรุงและพฒันาตราสินคา้เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บั
ตราสินคา้ท่ีมีชีวิตเช่นโทน่ี จา และใหก้บัภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ 
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วตัถุประสงค์ 
 1. เพือ่ศึกษาการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ “โทน่ี จา” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพือ่ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อเปรียบเทียบทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต มีจาํนวน 5,695,956 
คน (สาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2550) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต มีจาํนวน 5,695,956 
คน โดยกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน 
 เม่ือพิจารณาถึงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า ประกอบดว้ยเขตการปกครองทั้งส้ิน 50 
เขต (สํานักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, 2550) ประกอบไปด้วยเขต พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย สัมพนัธ์วงศ ์   
ปทุมวนั ราชเทวี บางรัก บางซ่ือ ดุสิต พญาไท สาทร บางคอแหลม จตุจกัร บางแค ประเวศ คลองสาน จอมทอง 
ราษฎร์บูรณะ วงัทองหลาง คนันายาว หนองแขม สะพานสูง หนองจอก คลองสามวา คลองเตย ธนบุรี บึงกุ่ม  
สวนหลวง ลาดพร้าว บางกะปิ บางขุนเทียน ตล่ิงชัน บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ บางพลดั ดอนเมือง บางเขน    
ดินแดง วฒันา ยานนาวา ห้วยขวาง หลกัส่ี พระโขนง บางนา ทวีวฒันา มีนบุรี ลาดกระบัง สายไหม ทุ่งครุ        
บางบอน และภาษีเจริญ เป็นกรอบในการสุ่มตวัอย่างคร้ังน้ี ดังนั้นเพื่อให้การเก็บขอ้มูลตรงกบักลุ่มเป้าหมาย     
มากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาเฉพาะพื้นท่ี ท่ีมีศูนยก์ารคา้และโรงภาพยนตร์ มากกว่าหน่ึงเครือ ซ่ึงมีเขตลาดพร้าว 
วฒันา ปทุมวนั บางกะปิ ตล่ิงชนั บางแค คนันายาว เป็นกรอบในการสุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี 
 หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ดว้ยวิธีการเลือกเขตท่ีมี
ศูนยก์ารคา้และโรงภาพยนตร์อยูห่นาแน่น มีทั้งหมด 4 เขต ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั บางแค ลาดพร้าว และบางกะปิ 
 เม่ือไดต้วัแทนเขตแลว้ ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience sampling) คือไป
เก็บขอ้มูลท่ีศูนยก์ารคา้และโรงภาพยนตร์ โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขตจาํนวน 96 คน ทั้ง 
เพศชายและเพศหญิง จนกระทัง่ครบจาํนวน 384 ตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
  1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี
แบบสอบถาม มี 4 ส่วนคือ 
   ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน 
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   ส่วนท่ี 2  คาํถามเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ “โทน่ี จา” 
   ส่วนท่ี 3  คาํถามเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” 
   ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะท่ีผูบ้ริโภคมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” 
  3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี    
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
  4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 
คน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบคั 
(Cronbach’s alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.846 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 384 คน และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบ สอบถามคืนมา จาํนวน 384 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งจะนาํมาประเมินผล และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป โดยนาํ
ผลการวิเคราะห์มาสรุป นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ส่วนวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ใชก้ารบรรยายขอ้มูล โดยวิธีการแจกแจง
ความถ่ี และใชส้ถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ตามความ
เหมาะสมของตวัแปร ทั้งน้ี เพื่ออธิบายลกัษณะของประชากร ลกัษณะทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการรับรู้ตราสินคา้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เป็นการวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้โดยใชว้ิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ใช ้t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัอยา่ง และใชว้ิธีการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม (ANOVA) ท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพท่ัวไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.25 อายนุอ้ยกว่า 25 ปี ร้อยละ 
56.77 รองลงมาอายุ 25-30 ปี ร้อยละ 21.35 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด ร้อยละ 87.76 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 69.27 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.40 อาชีพพนกังานหรือผูบ้ริหารบริษทัเอกชน      
ร้อยละ 46.35 รองลงมาอาชีพนกัเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 38.54 รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า10,000 บาท ร้อยละ 
47.40 รองลงมา 10,000-20,000บาท ร้อยละ 33.33 
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 2.  การรับรู้เก่ียวกับตราสินค้า “โทน่ี จา” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ “โทน่ี จา” ดา้นต่างๆ ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.93) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.62-3.88) 3 ดา้น คือ 
   1. การรับรู้ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ในภาพลกัษณ์แบบต่างๆ 
   2. การรับรู้วา่ตราสินคา้ “โทน่ี จา” มีอิทธิพลทางความคิดในดา้นต่างๆ 
   3. การรับรู้ การจดจาํ ตราสินคา้ “โทน่ี จา” จากภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ 
นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาการรับรู้ในแต่ละขอ้ สรุปผล ดงัน้ี 
   ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของตราสินคา้“โทน่ีจา” 
จากส่ือประเภทภาพยนตร์ในระดบัมาก ( x = 3.82) ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้และจดจาํ      
ตราสินคา้“โทน่ี จา”ไดจ้ากภาพยนตร์เร่ืององคบ์าก ( x = 4.33) และตม้ยาํกุง้ ( x = 4.23) ในระดบัมาก ผูบ้ริโภค    
ท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ว่ามีบุคลิกภาพซ่ือตรง จริงใจ ( x = 3.51) แบบเร้าใจ 
ต่ืนเตน้ ( x = 3.83) และแบบแขง็แกร่ง เขม้แขง็ ( x = 4.41) ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบั  
การรับรู้ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ในภาพลกัษณ์แบบนกัแสดงบทบู๊ แอ๊คชัน่ ( x = 4.57) ในระดบัมากท่ีสุด มีการรับรู้
ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ในภาพลกัษณ์แบบนกัสู้ดา้นแม่ไมม้วยไทย ( x = 4.17) นกัสู้ดา้นศิลปะการต่อสู้ทุกแขนง 
( x = 3.69) และฮีโร่ แอ๊คชั่น ( x = 3.65) ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ตราสินคา้ 
“โทน่ี จา” ว่ามีอิทธิพลทางความคิดในดา้นความงดงามของวฒันธรรมและประเพณีไทย ( x =3.71) และศิลปะ 
การป้องกนัตวั ( x = 4.46) ในระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ว่าตราสินคา้“โทน่ี จา”    
ถูกนาํไปเผยแพร่ร่วมกบัผลิตภณัฑต่์างๆ เช่นเกมคอมพิวเตอร์ตม้ยาํกุง้ ( x = 3.16) บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป “มาม่า”     
รสตม้ยาํกุง้ ( x = 3.15) และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่นรถยนตมิ์ตซูบิชิ ไทรทนั ( x = 3.44) ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภค  
ท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ตราสินคา้“โทน่ี จา”ว่ามีบทบาททางสังคมในด้านต่างๆ เช่นการเป็น           
พรีเซ็นเตอร์โครงการส่งเสริมการส่งออกลาํใยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( x = 3.37) การเป็น                 
ฑูตวฒันธรรมด้านภาพยนตร์จากกระทรวงวฒันธรรม ( x = 3.03) และด้านอ่ืนๆ เช่นตวัแทนถ่ายทอดศิลปะ     
มวยไทยใหก้บัชาวต่างชาติ ( x = 3.48) ในระดบัปานกลาง  
 3. ทศันคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมต่ีอภาพลักษณ์ของตราสินค้า“โทน่ี จา” 
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( x = 3.25) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.59-4.15) 8 รายการ คือ 
   1. ตราสินคา้ “โทน่ี จา” นาํเสนอภาพลกัษณ์ดา้นความสามารถเฉพาะตวั ทาํใหดู้โดดเด่น 
แตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนในกลุ่มเดียวกนั 
   2. ภาพยนตร์เร่ืององคบ์ากมีการพูดถึงเศียรพระ ภาพยนตร์เร่ืองตม้ยาํกุง้มีการพูดถึง
ชา้งไทย ทาํใหต้ราสินคา้“โทน่ี จา” มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
   3. การเขา้มาเป็นผูก้าํกบัภาพยนตร์เร่ืององคบ์าก 2 ของโทน่ีจา มีความเหมาะสม 
   4. ภาพลักษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ทาํให้ ผลิตภัณฑ์และภาพยนตร์โฆษณา
ต่างๆนั้นมีความน่าเช่ือถือ 
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   5. ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ทาํให ้ผลิตภณัฑข์องไทยไดรั้บความสนใจ
และเช่ือถือจากต่างประเทศ 
   6. รัฐบาลของประเทศไทยควรใหค้วามสําคญั และสนบัสนุนการส่งออกตราสินคา้ 
“โทน่ี จา” ใหม้ากข้ึน 
   7. ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของประเทศไทย และภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ไทยในสายตาชาวต่างชาติ 
   8. ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ควรจะเป็นตวัแทนนาํเสนอดา้นศิลปะการต่อสูข้องไทย 
นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4. การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้า “โทน่ี 
จา” จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตรา
สินคา้ “โทน่ี จา” จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีทศันคติท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ สรุปไดด้งัน้ี 
  ตราสินค้า “โทน่ี จา” นําเสนอภาพลักษณ์ด้านความสามารถเฉพาะตัว  ทําให้ดูโดดเด่น 
แตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนในกลุ่มเดียวกนั ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอาย ุสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีทัศนคติโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั       
ทางสถิติ ภาพยนตร์เร่ืององค์บากมีการพูดถึงเศียรพระ ภาพยนตร์เร่ืองตม้ยาํกุ้งมีการพูดถึงช้างไทย ทาํให ้         
ตราสินคา้ “โทน่ี จา” มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันคติโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกนั มีทศันคติ
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การเขา้มาเป็นผูก้าํกบัภาพยนตร์เร่ืององคบ์าก 2 ของ 
โทน่ี จา มีความเหมาะสมผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีทศันคติโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน           
มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
ต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม           
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ภาพลกัษณ์ของตรา
สินคา้ “โทน่ี จา” ทาํใหผ้ลิตภณัฑแ์ละภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ นั้นมีความน่าเช่ือถือ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม
ท่ีมีเพศต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตราสินคา้ “โทน่ี จา”            
ทาํการส่ือสารและดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม ผูบ้ริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายตุ่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูบ้ริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีทศันคติ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.01 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอย่าง               
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องไทยไดรั้บความสนใจ
และเช่ือถือจากต่างประเทศ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกันอย่าง         
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รัฐบาลของประเทศไทยควรใหค้วามสําคญั และสนบัสนุนการส่งออก     
ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ใหม้ากข้ึน ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง  
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของประเทศไทย และภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ไทยในสายตาชาวต่างชาติ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ควรจะเป็นตวัแทนนาํเสนอดา้นศิลปะการต่อสู ้
ของไทยผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลิตภณัฑท่ี์ใช้ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ควรมีราคาสูงกว่าผลิตภณัฑ์ทัว่ไป ผูบ้ริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01         
การยินดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ี   สูงกว่า ถ้าผลิตภัณฑ์นั้ นใช้ตราสินคา้ “โทน่ี จา”ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม           
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีทศันคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 5.  ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นอ่ืน  ๆจากผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสนอให้เพิ่มการส่ือสารและดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ “โทน่ี จา” ใหม้ากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 44.74 รองลงมาเสนอว่าควรนาํเสนอภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ตามส่ือต่างๆ ใหม้ากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 42.11  
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้“โทน่ี จา” 
ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตรา
สินคา้ “โทน่ี จา” ไดผ้ลการศึกษาท่ีควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.25 อายตุ ํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 
56.77 รองลงมาอายุ 25-30 ปี ร้อยละ 21.35 ส่วนใหญ่สถานภาพโสด ร้อยละ 87.76 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 69.27 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 22.40 อาชีพพนกังานหรือผูบ้ริหารบริษทัเอกชน 
ร้อยละ 46.35 รองลงมาอาชีพนกัเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 38.54 รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
47.40 รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 33.33 และมีการรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ “โทน่ี จา” ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62-3.88) 3 ดา้น คือ 
   1.  การรับรู้ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ในภาพลกัษณ์แบบต่างๆ 
   2.  การรับรู้ว่าตราสินคา้ “โทน่ี จา” มีอิทธิพลทางความคิดในดา้นต่างๆ 
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   3.  การรับรู้ การจดจาํ ตราสินคา้ “โทน่ี จา” จากภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ 
นอกนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอภิชจั  พุกสวสัด์ิ (2546)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 
“ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์นในดา้นต่างๆ ตามความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ภาพลกัษณ์เด่นสุดของมหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น  
คือ  มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์นเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป  รองลงมาคือ  ภาพลกัษณ์ความทนัสมยัแบบคนรุ่นใหม่      
มีแนวคิดดา้นการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนมีความทนัสมยั ทาํใหรั้บรู้
และจดจาํได้ดี และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของพรพิชชา ภทัรากร (2545) ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ภาพลกัษณ์
โรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้ริการ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐและการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้ริการ 
ตลอดทั้ งการรับรู้ภาพลักษณ์โรงพยาบาลรัฐของผูใ้ช้บริการจากโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพลกัษณ์ท่ีรับรู้คือ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล ทาํใหม้ัน่ใจ และวางใจท่ีจะใชบ้ริการ 
การรับรู้ภาพลกัษณ์บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการมีความเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของแพทย ์
พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีแผนกต่างๆอยู่ในด้านบวกมากท่ีสุด รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โรงพยาบาลทางวิทยแุละแผน่ป้ายต่างๆ กช็ดัเจน สะดุดตา และสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ การจดจาํตราสินคา้ “โทน่ี จา” 
จากภาพยนตร์ท่ีโทน่ี จา นาํแสดงจากเร่ืององคบ์ากและตม้ยาํกุง้ มากกว่าการเป็นนกัแสดงรับเชิญในเร่ืองบอด้ี
การ์ดหนา้เหล่ียม ทั้งสองภาค ภาพยนตร์ท่ีโทน่ี จา นาํแสดงเป็นภาพยนตร์แอ๊คชัน่ทาํให้ภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริโภคท่ี
ตอบแบบสอบถามรับรู้จากตราสินคา้ “โทน่ี จา”  คือภาพลกัษณ์ของการเป็นนกัแสดงบทบู๊ แอ๊คชัน่ ในระดบัมาก
ท่ีสุด แต่ภาพลักษณ์แบบนักสู้ด้านแม่ไม้มวยไทย ภาพลักษณ์แบบนักสู้ด้านศิลปะการต่อสู้ ทุกแขนง และ
ภาพลกัษณ์แบบฮีโร่ แอ๊คชัน่ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามก็ยงัมีการรับรู้ในระดบัมาก ทาํใหต้ราสินคา้ “โทน่ี จา” 
มีอิทธิพลทางความคิดต่อผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามในด้านความงดงามของวฒันธรรมและประเพณีไทย
รวมถึงศิลปะการป้องกนัตัว การรับรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ “โทน่ี จา” ของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ตรงกบั
ความหมายท่ี Aaker (1996, p.5) กล่าวถึงการรับรู้ในตราสินคา้ว่าเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคิดหรือรู้สึกเก่ียวกบัตราสินคา้ 
(brand’s presense) โดยการวดัการรับรู้ในตราสินคา้เป็นการวดัระดบัความจาํของผูบ้ริโภคในตราสินคา้ อนัไดแ้ก่ 
การจาํได ้(recognition) ซ่ึงวดัการเปิดรับตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและการระลึกได ้ (recall) ซ่ึงเป็นการวดัว่า ตรา
สินคา้ใดบา้งท่ีผูบ้ริโภคระลึกไดว้่าอยู่ในผลิตภณัฑป์ระเภทนั้น การจาํตราสินคา้และระลึกถึงตราสินคา้น้ีเป็นผล
ของความคุน้เคย (familiarity) และความชอบต่อตราสินคา้ (liking) ซ่ึงเกิดจากการเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบั ตราสินคา้
ในอดีตซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
 บทบาทการแสดงภาพยนตร์เร่ืององคบ์ากและตม้ยาํกุง้ของโทน่ี จา ทาํใหผู้บ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม  
มีการรับรู้ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ตามบทบาทในภาพยนตร์ว่ามีภาพลกัษณ์ของการเป็นนักแสดงบทบู๊ แอ๊คชั่น        
มีบุคลิกภาพแบบซ่ือตรง จริงใจ, ดูเร้าใจ ต่ืนเตน้ และมองว่ามีความแขง็แกร่ง เขม้แขง็ สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของเสรี วงษ์มณฑา (2540, หน้า 28) ท่ีกล่าวไวว้่า ลักษณะของภาพลกัษณ์ (image) คือองค์ประกอบระหว่าง
ขอ้เท็จจริง (objective facts) กบัการประเมินส่วนตวั (personal judgment) ภาพลกัษณ์เป็นผลรวมระหว่าง
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ขอ้เท็จจริงกบัการประเมินส่วนตวั ทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ซ่ึงเกิดจากการรับรู้ (perception) ของบุคคลท่ีไม่ใช่
ขอ้เทจ็จริง เกิดภาพลกัษณ์ค่อนขา้งแน่นอน เกือบจะตายตวัเป็นภาพท่ีฝังลึกในใจเปล่ียนแปลงค่อนขา้งยาก ซ่ึงเกิด
จากการรับรู้ของคนทัว่ไป 
 ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” เป็นภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ “โทน่ี 
จา” ซ่ึงเป็นผลมาจากบทบาทในภาพยนตร์ ขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะแนวคิดการสร้างความแตกต่าง
ดา้นภาพลกัษณ์(image differentiation) ของ Paul (2000, pp.31-33) ท่ีมีทศันะเดียวกบั Aaker & Joachimsthaler    
ท่ีมองว่าภาพลกัษณ์  คือภาพสะทอ้นของตราสินคา้  และ brand  image  หมายถึงภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ใน
ปัจจุบนัท่ีสะทอ้นออกมาจากการทาํกิจกรรมการส่ือสารต่างๆ  ของตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ได ้ จะเห็นความ
แตกต่างของอตัลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้ ภาพลกัษณ์และการวางตาํแหน่งครองใจในความหมายท่ีแตกต่างกนั
แต่สมัพนัธ์กนั อตัลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้ ตามแนวคิดของ Aaker (2000, p.42) คือตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีสามารถ
บริหารจดัการได ้โดยสร้างใหต้ราสินคา้มีอตัลกัษณ์เฉพาะ (brand identity) ซ่ึงอตัลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้คือ 
คาํมั่นสัญญาท่ีองค์กรเจ้าของตราสินคา้มีกบัลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์ อตัลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้ “โทน่ี จา”  
ตอ้งการบ่งบอกความเป็นนกัสู้ให้เหมาะสมกบัภาพยนตร์แอ๊คชัน่จึงสอดคลอ้งกบัสโลแกนว่า “ไม่ใชส้ลิง ไม่ใช้
ตวัแสดงแทน ไม่ใชค้อมพิวเตอร์กราฟฟิค” และส่ือสารตราสินคา้ออกไปทางส่ือต่างๆ โดยผูบ้ริโภครับรู้จากส่ือ
ภาพยนตร์ในระดบัมาก เม่ือตรวจสอบภาพลกัษณ์กบัอตัลกัษณ์เฉพาะของตราสินคา้ “โทน่ี จา” พบว่าไม่แตกต่าง
กนั ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ตรงกบัส่ิงท่ีเจา้ของตราสินคา้คาดหวงั ทาํให้ภาพยนตร์เร่ืองตม้ยาํกุง้ท่ีโทน่ี จาไดแ้สดง
ต่อมา มีบทบาทท่ีบ่งบอกความเป็นนกัสู้ เป็นการวางตาํแหน่งครองใจใหส้อดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
“โทน่ี จา” และอตัลักษณ์เฉพาะของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ทัศนคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี         
ต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา”ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก คือ ตราสินคา้ “โทน่ี จา” นาํเสนอภาพลกัษณ์ดา้นความสามารถเฉพาะตวั ทาํใหดู้โดดเด่น แตกต่างจาก
ตราสินคา้อ่ืนในกลุ่มเดียวกนั ภาพยนตร์เร่ืององคบ์ากมีการพูดถึงเศียรพระ ภาพยนตร์เร่ืองตม้ยาํกุง้มีการพูดถึง  
ชา้งไทย ทาํใหต้ราสินคา้“โทน่ี จา” มีภาพลกัษณ์ท่ีดี การเขา้มาเป็นผูก้าํกบัภาพยนตร์เร่ืององคบ์าก 2 ของโทน่ีจา  
มีความเหมาะสม ภาพลักษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ทาํให้ ผลิตภัณฑ์และภาพยนตร์โฆษณาต่างๆนั้ นมี      
ความน่าเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ทาํให้ ผลิตภณัฑ์ของไทยได้รับความสนใจและเช่ือถือ      
จากต่างประเทศ รัฐบาลของประเทศไทยควรให้ความสําคญั และสนับสนุนการส่งออกตราสินคา้ “โทน่ี จา”      
ใหม้ากข้ึน ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของประเทศไทย และภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ไทย     
ในสายตาชาวต่างชาติ ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ควรจะเป็นตวัแทนนาํเสนอดา้นศิลปะการต่อสู้ของไทย นอกนั้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียของระดบัทศันคติท่ีมากท่ีสุดคือ ตราสินคา้ “โทน่ี จา” ควรจะเป็นตวัแทน
นาํเสนอดา้นศิลปะการต่อสู้ของไทย รองลงมาคือ ตราสินคา้ “โทน่ี จา” นาํเสนอภาพลกัษณ์ ดา้นความสามารถ
เฉพาะตวั ทาํให้ดูโดดเด่น แตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนในกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของตรึงตรา 
ทรัพยส่์งแสง (2541) ทาํการศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณ์ของกรมประชาสัมพนัธ์ในทัศนะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้ ความเขา้ใจของประชาชน กลุ่มตวัตวัอย่าง เก่ียวกับ   
กรมประชาสมัพนัธ์ รวมถึงทศันะท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของกรมประชาสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่า กรมประชาสัมพนัธ์ 
มีภาพลกัษณ์ ดา้นต่าง ๆ ทั้งในด้านงานบริการ การนาํเสนอ บุคลากรหรือผูบ้ริหาร ออกมาในทางท่ีดีท่ีเป็น           
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ท่ียอมรับโดยทั่วไป และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อตินุช นิมิตสถาพร (2544) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง 
“ภาพลักษณ์ของศาลปกครองในสายตาประชาชน เขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง         
การเปิดรับข่าวสารของประชาชน และช่องทางการส่ือสารท่ีนาํความรู้เก่ียวกบัศาลปกครองไปสู่ประชาชนเพื่อ
ศึกษาถึงความรู้ของประชาชนเก่ียวกบัศาลปกครอง เพื่อศึกษาทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อศาลปกครอง เพื่อศึกษา
ถึงภาพลกัษณ์ของศาลปกครองในสายตาประชาชน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีมี     
ต่อศาลปกครอง และเพื่อศึกษาตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการอธิบายภาพลกัษณ์ต่อศาลปกครองมากท่ีสุด พบว่า 
ความรู้เก่ียวกับศาลปกครองมีความสัมพนัธ์กับภาพลักษณ์ศาลปกครองในสายตาประชาชน ทัศนคติของ
ประชาชนต่อศาลปกครองมีความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ศาลปกครอง ในสายตาประชาชน ทศันคติของประชาชน
เก่ียวกับศาลปกครองเป็นตัวแปรอิสระท่ีมีประสิทธิภาพ ในการอธิบายภาพลักษณ์ศาลปกครองในสายตา
ประชาชนมากท่ีสุด ขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะแนวคิดของ Rensis Likert ไดศึ้กษามูลเหตุของการเกิด
ทศันคติของคน ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นผลการศึกษาท่ีเนน้ถึงการเกิดทศันคติตามหลกัวิชาการดา้นการส่ือสารโดยเฉพาะ 
โดยไดส้รุปว่า ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (learning) จากแหล่งทศันคติ (source of attitude) ต่างๆ ท่ีมีอยู่
มากมาย และแหล่งท่ีทาํใหเ้กิดทศันคติท่ีสาํคญั คือประสบการณ์เฉพาะอยา่ง (specific experience) เม่ือบุคคลมี
ประสบการณ์เฉพาะอยา่งต่อ ส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะทาํใหเ้ขาเกิดทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทิศทางท่ีเคย
มีประสบการณ์มาก่อน 
 ทศันคติเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารข่าวสารเพื่อความเขา้ใจ ทั้งน้ีทศันคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
ได้ยาก นักการตลาดตอ้งเขา้ใจขอ้จาํกดัจึงตอ้งแบ่งเวลาและใช้รูปแบบท่ีแตกต่างกัน เพื่อสร้างทศันคติท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ กลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบใหว้ิธีตอกย ํ้า กลุ่มลูกคา้ท่ีพอใจตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือ กลุ่มลูกคา้
ท่ีเป็นกลางตอ้งส่ือสารถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีมีความแตกต่าง กลุ่มลูกคา้ท่ีมีทศันคติดา้นลบไม่ควรเลือกเป็นกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย (ปราณี เอ่ียมละออภกัดี, 2550, หนา้ 158) ในภาพรวมพบว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร         
มีทัศนคติในด้านบวก ช่ืนชมและพอใจต่อภาพลักษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” เพราะตราสินคา้ “โทน่ี จา”
นาํเสนอภาพลกัษณ์ดา้นความสามารถเฉพาะตวั ทาํใหดู้โดดเด่น แตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนในกลุ่มเดียวกนั รวมทั้ง
ภาพยนตร์เร่ืององคบ์ากและตม้ยาํกุง้ยงัมีส่วนช่วยใหต้ราสินคา้ “โทน่ี จา” มีภาพลกัษณ์ท่ีดี สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Kenneth (1975, p.91) ไดอ้ธิบายว่า “ภาพลกัษณ์” เป็นความรู้ ความรู้สึกของคนเราท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ความรู้นั้นเป็นความรู้ท่ีเราสร้างข้ึนมาเองเฉพาะตน เป็นความรู้เชิงอตัวิสัย (subjective knowledge) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ขอ้เทจ็จริง คุณค่าท่ีเราเป็นผูก้าํหนด โดยแต่ละบุคคลจะเกบ็สะสมความรู้เชิงอตัวิสัยเก่ียวกบัส่ิงต่าง 
ๆ รอบตวัท่ีไดป้ระสบและมีความเช่ือว่าจริง เน่ืองจากคนเราไม่สามารถท่ีจะรับรู้และทาํความเขา้ใจกบัทุกส่ิงได้
ครบถว้นเสมอไป เรามกัจะไดเ้ฉพาะภาพ บางส่วนหรือลกัษณะกวา้ง ๆ ของส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงอาจไม่ชดัเจนแน่นอน
เพียงพอ แลว้มกัตี ความหมาย (interpret) หรือให้ความหมายแก่ส่ิงนั้น ๆ ดว้ยตวัเราเอง ความรู้เชิงอตัวิสัยน้ี        
จะประกอบกันเป็นภาพลกัษณ์ของส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในโลกตามทัศนะของเราแต่ทศันคติของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัมองว่าตราสินคา้ “โทน่ี จา” ทาํการส่ือสารและดาํเนินกิจกรรม
ทางการตลาดเก่ียวกบัตราสินคา้ ไม่ต่อเน่ืองและเหมาะสม ผลิตภณัฑท่ี์ใชต้ราสินคา้ “โทน่ี จา” ไม่ควรมีราคาสูง
กว่าผลิตภณัฑท์ัว่ไปและไม่ยินดีท่ีจะจ่ายในราคาท่ีสูงกว่า ถา้ผลิตภณัฑน์ั้นใชต้ราสินคา้ “โทน่ี จา” เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีทศันคติในระดบัปานกลาง จากทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อ
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ภาพลักษณ์ของตราสินค้า “โทน่ี จา” ดังกล่าว จึงตรงกับความหมายของวิจิตร อาวะกุล (2534, หน้า 38)               
ว่าภาพลกัษณ์อาจเป็นภาพของสถาบนั องคก์าร หรือ บุคคลท่ีเกิดความรู้สึกในจิตใจของคนเราว่าดี ไม่ดี ชอบ     
ไม่ชอบ เช่ือถือ ไม่เช่ือถือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย ฯลฯ หรือรู้สึกเฉยๆ เป็นกลาง ไม่ดีไม่เลว ถา้ความคิดเห็นของคน
ส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์ก็จะเป็นเช่นนั้น ถา้ผลออกมาไม่ดีหรือปานกลาง ก็จะตอ้งรีบเร่งสร้างภาพลกัษณ์
ใหดี้ข้ึน มิฉะนั้นหากภาพลกัษณ์ตกตํ่าลง จะพาใหก้ารดาํเนินงานของสถาบนัลม้เหลวได ้
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้  “โทน่ี จา” ว่าเป็นแบบนกัแสดง
บทบู๊ แอ๊คชัน่ จากการชมภาพยนตร์เร่ืององคบ์ากและตม้ยาํกุง้ท่ีมีโทน่ี จา นาํแสดง แต่ในภาพรวมยงัมีการรับรู้อยู่
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากโทน่ี จา ไม่มีการนาํเสนอตนเองตามส่ือต่างๆ มากนกั ดงันั้นโทน่ี จา ควรนาํเสนอ
ตนเองตามส่ือต่างๆ เช่น วิทย,ุ โทรทศัน ์และควรดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดเช่นการนาํความสามารถทางดา้น
การป้องกนัตวัมาถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกท่ีสนใจไดเ้รียนรู้ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัตราสินคา้ “โทน่ี จา” 
 2.ทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ “โทน่ี จา” ในปัจจุบนั   
มีทศันคติว่าตราสินคา้ “โทน่ี จา” มีความน่าสนใจ มีความน่าเช่ือถือ แต่สินคา้ท่ีมีตราสินคา้ “โทน่ี จา” กลบัมีราคา
สูง จึงน่าจะมีการจดัโปรโมชัน่สินคา้ ใหมี้การแลกซ้ือสินคา้ร่วมกบัสินคา้อ่ืน หรือมีส่วนลดพเิศษใหก้บัสมาชิก 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพือ่ศึกษาระดบัความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงาน 
โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ในดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทัว่ไป 
2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา และ
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 242 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างเป็นรายคู่ โดยใชสู้ตร Studendized q – 
Statistic ตามวิธี ของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s test) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผูป้กครองมีความพึงพอใจเรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้น
บริหารวิชาการ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับชั้น
ประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ 4 ดา้นคือการบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริการงานบุคคล  การบริหารทัว่ไป โดยภาพรวมความพึงพอใจมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
 
Abstract 
 The objectives of the research were to study the level of parents’ satisfaction with school 
administration  of  Watjorakeyai  School  in  academic  affairs,  budget,  personnel  and  general  administration  
and to compare  the  level  of  satisfaction  according  to  pre – primary,  primary and  secondary.  The samples 
were 242 parents.  The research instrument was a questionnaire. The statistics for analysis the data were 
percentage, mean, standard deviation, one – way ANOVA and Standardized q – Statistic by   Schaffer’s test at 
the 0 .05 level of statistical significance. 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต ขาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 The results were as follows : (1) parents’  satisfaction with school Administration in  Watjorakeyai  School 
were at high  level  in  overall, considering  each  aspect,  the  parents’ satisfaction  was budget,  general  
administration, personnel and academic affairs respectively. (2) comparing  parents’ satisfaction  according     to pre – 
primary  level,  primary  level and  secondary  level  in  four  aspects, academic affairs, budget, personnel  and  general  
administration,  was  significantly  different  at  statistical  level  0.05. 
 
ความนํา 
 ความเจริญกา้วหนา้ของวิทยาการดา้นต่างๆ  ในยุคโลกาภิวตัน์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจของทุกประเทศ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะในเร่ืองความกา้วหนา้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดส่้งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมืองและวฒันธรรมของประเทศต่างๆ
ทั่วโลกรวมทั้ งประเทศไทยซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงของสังคมโลกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
กา้วหนา้ยคุเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ในโลกปัจจุบนัเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานความรู้ (Knowledge-based 
Economy) จึงทาํใหค้วามรู้กลายเป็นผลผลิตท่ีมีค่า 
 การพฒันาประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองไดน้ั้นส่ิงท่ีจาํเป็นและสาํคญัคือการพฒันาคุณภาพของประชาชนและ
ประชาชนจะมีคุณภาพเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความสาํคญัของการจดัการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมีความสอดคลอ้งและสาํคญัยิ่งท่ีทาํใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตนใหด้าํรงชีพอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข  จึงนับว่าการศึกษามีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ และมีบทบาทโดยตรงต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์และการจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข  วิสิทธ์ิ  โรจนพ์จนรัตน ์( 2545, หนา้ 23 ) 
 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัการว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ถือว่าผูเ้รียน
มีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ วิสิทธ์ิ  
โรจนพ์จนรัตน ์( 2545, หนา้ 31 ) 
 สาเหตุใดผูป้กครองจึงนาํเด็กไปแจง้เขา้เรียน ณ โรงเรียนอ่ืน ทั้งท่ีโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ซ่ึงอยู่ใกลบ้า้น  
และมีขีดความสมารถท่ีจะรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 ได ้ 2 หอ้งเรียน  จาํนวน  80 คน  
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดั
จรเขใ้หญ่เพื่อโรงเรียนจะไดน้าํไปวางแผนในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาใหต้รงกบัความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน  ตลอดจนการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพือ่ศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นก่อนประถมศึกษา กบัระดบัชั้น
ประถมศึกษา  และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่   
ปีการศึกษา  2549 
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ปีการศึกษา 2549 มีนกัเรียน จาํนวน 640 คน 
แยกตามระดบัการศึกษาดงัน้ี คือ ระดบัก่อนประถมศึกษาจาํนวน 90 คน ระดบัประถมศึกษาจาํนวน 371 คน และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จาํนวน 179 คนโดยถือว่านกัเรียนแต่ละคนมีผูป้กครอง 1 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ปีการศึกษา 2549 กาํหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่ง
ใชต้ารางเครจซ่ี และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan ) ได ้242 คน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,2540, หนา้ 303) ใชว้ิธีสุ่ม
แบบแบ่งชั้นชนิดท่ีเป็นสดัส่วน (Proportional stratified random sampling) กาํหนดความคลาดเคล่ือน  .05 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ตอน 
  ตอนท่ี 1   เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงาน
โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ใน 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป จาํนวน 50 ขอ้
ลกัษณะคาํตอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ พอใจมากท่ีสุด  
พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอ้ย และพอใจนอ้ยท่ีสุด (พวงรัตน ์ ทวีรัตน์,  2540,  หนา้ 99 ) 
  ตอนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open end) ใหผู้ป้กครองนกัเรียนเสนอแนะ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนงัสือแนะนาํตวัผูศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัจากโครงการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีถึง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่   เพือ่ขออนุญาตเก็บขอ้มูล 
 2. ใหน้กัเรียนโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งนาํแบบสอบถามไปใหผู้ป้กครองตอบแบบสอบถาม
และนาํส่งกลบัโรงเรียนตามวนัท่ีกาํหนด 
 3. ไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน 242 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง นาํมาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอในรูปตาราง
ประกอบคาํอธิบายแบบความเรียง 
 2. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองเก่ียวกบัการบริหารงานของโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ โดย
หาคา่เฉล่ีย ( x )   และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) แลว้นาํค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ทียบกบัเกณฑ ์
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สภาพทัว่ไปของผูป้กครองนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง  มีอายรุะหว่าง  
30 – 40 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ประกอบอาชีพรับจา้ง
เป็นผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 2. ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่มีดงัน้ี 
  2.1 ระดับความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่
โดยรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทั้ง  4  ดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ผูป้กครองมีความพึงพอใเรียงลาํดบั
จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้น
บริหารวิชาการตามลาํดบั 
  2.2 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน ต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ดา้น
การบริหารวิชาการโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูป้กครองมีระดบัความ
พึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ระดบัสูงสุดคือ นกัเรียนมีการพฒันาทุกดา้น ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
รองลงมาคือ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน และระดบัตํ่าสุดคือ ชุมชนให้การ
ยอมรับในความรู้ความสามารถของนกัเรียน รองลงมาคือ นกัเรียนมีความส่ือสัตยสุ์จริตและอดทน 
  2.3 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน ต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ ดา้น
การบริหารงานบุคคลโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูป้กครองมีระดบั
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ระดบัสูงสุดคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นไดรั้บการ     
ยกยอ่งชมเชยจากโรงเรียนและหน่วยงานตน้สังกดั รองลงมาคือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความขยนัตั้งใจ
ทาํงานประสบผลสาํเร็จ  ไดรั้บการพจิารณาความดีความชอบ  และระดบัตํ่าสุดคือ จาํนวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีอตัราส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รองลงมาคือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายปฏิบติังานในหนา้ท่ี  ตรงตามความรู้ความสามารถ 
  2.4 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน ต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ ดา้น
การบริหารงบประมาณโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูป้กครองมีระดบั
ความพึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ระดบัสูงสุดคือ นกัเรียนทุกคนไดไ้ปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนฟรีทุกปี 
รองลงมาคือ สถานศึกษาใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือให้ผูเ้รียนได้ผลรับประโยชน์สูงสุด และระดับตํ่าสุดคือ 
แผนการใชจ่้ายงบประมาณของโรงเรียนไดข้ออนุมติัจากคณะกรรมการสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาใช้
จ่ายงบประมาณอยา่เหมาะสมและประหยดั 
  2.5 ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน ต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ ดา้น
การบริหารทัว่ไปโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูป้กครองมีระดบัความ
พึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ระดบัสูงสุดคือ การจดัสวสัดิการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของนักเรียน เช่นฉีด
วคัซีน ตรวจสุขภาพ นาํส่งสถานพยาบาล และดา้นส่งเสริมการเล่นกีฬา  รองลงมาคือการดาํเนินการต่างๆของ
โรงเรียนเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ยาเสพติดของนกัเรียน  และระดบัตํ่าสุดคือ กฎและระเบียบของ
โรงเรียนเก่ียวกบัการควบคุมดูแลความประพฤติของนกัเรียนท่ีใชอ้ยู่รองลงมาคือมีการประชาสัมพนัธ์ทางดา้น
การศึกษาต่อสาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง 
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 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้น
ก่อนประถมศึกษา  กบัระดบัชั้นประถมศึกษา  และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ( One - way ANOVA) ผลการทดสอบพบว่า มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จึงไดท้ดสอบความแตกต่าง   ของกลุ่มตวัอยา่งเป็นรายคู่ โดยใชสู้ตร Studendized q – Statistic ตามวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) กาํหนดค่านยัสาํคญัท่ี .05 มีดงัน้ี 
  3.1 ผูป้กครองนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ในด้าน
บริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงบประมาณ ด้านบริหารทัว่ไป และรวมทุกด้านมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงนาํไปทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s  test )  เพือ่ดูวา่มีผูป้กครองนกัเรียนระดบัใดบา้งท่ีมีระดบั  ความพึงพอใจแตกต่างกนั 
  3.2 ผูป้กครองนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีระดบัความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน
วดัจรเขใ้หญ่มากกว่าผูป้กครองนกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาในดา้นบริหารงบประมาณอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .05  และผูป้กครองนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีระดบั  ความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน
วดัจรเขใ้หญ่มากกว่าผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา ในดา้นบริหารวิชาการ ดา้นบริหารงานบุคคลอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และรวมทุกดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ส่วนดา้นบริหารทัว่ไปไม่พบ
ความแตกต่างกนั 
 4.  ขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง 
  4.1  ผูป้กครองนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ได้เสนอแนะ ให้โรงเรียนสอดส่องดูแล
พฤติกรรมนักเรียนทุกดา้นและมีสมุดบนัทึกรายงานให้ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ือง ควรปรับปรุงห้องนํ้ าห้อง
ส้วมใหส้ะอาดและควรมีครูมายนืคอยรับเดก็หนา้ประตูโรงเรียนตอนเชา้-เยน็ 
  4.2  ผูป้กครองนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  ไดเ้สนอแนะ  ควรเขม้งวดกฎระเบียบใหน้กัเรียน
มีวินยัมากกวา่น้ี  และขอใหโ้รงเรียนจดักิจกรรมใหเ้ด็กมากๆ จะไดไ้ม่ติดยาเสพติด  และรองลงมา ควรเนน้ปฏิบติั
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและธรรมะมากข้ึน ควรนาํเทคโนโลยมีาใชใ้น  การจดัการเรียนรู้ใหม้าก  และควรปรับปรุง
บริเวณโรงเรียนใหส้ะอาด 
  4.3 ผูป้กครองนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ไดเ้สนอแนะมาใหโ้รงเรียนสอดส่องดูแลพฤติกรรม
นกัเรียนทุกดา้นและมีสมุดบนัทึกรายงานใหผู้ป้กครองทราบอย่างต่อเน่ืองควรเขม้งวดกฎระเบียบใหน้ักเรียนมี
วินยัมากกว่าน้ี และขอใหโ้รงเรียนจดักิจกรรมใหเ้ดก็มากๆ จะไดไ้ม่ติดยาเสพติด 
 
การอภปิรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  เร่ืองความพงึพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดั 
จระเขใ้หญ่ท่ีนาํเสนอขา้งตน้มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจท่ีผูว้ิจยัจะนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
  1. ระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ พบว่า  
ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ผลท่ีพบน้ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จรัล สังขข์าว ( 2542,หนา้ บทคดัยอ่) ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนนกัศึกษา
ต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์ เทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรมมีระดบัความพึงพอใจมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ มณี  โพธิเสน  ( 2543, หน้า  บทคดัย่อ )  ได้ทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง ความพึงพอใจ ของ
ผูป้กครองนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโพธิเสนวิทยา อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย มีระดบัความพึงพอใจ
มากทุกดา้น  สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ  ชานนท ์ ถํ้าคู่ (2545, หนา้  บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน โรงเรียนเลิศหลา้  มีระดบัความพึงพอใจมากทุกดา้น  สอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของ  วิเชียร  เติมสายทอง ( 2547, หนา้ บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
ต่อการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนวดันางสาวมีระดบัความพงึพอใจมากทุกดา้น 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นการบริหารงบประมาณโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก และพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ผูป้กครองมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้  ระดบัสูงสุด คือนกัเรียน
ทุกคนไดไ้ปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนฟรีทุกปี รองลงมาคือสถานศึกษาใชจ่้ายเงินงบประมาณเพื่อใหผู้เ้รียน
ได้ผลรับประโยชน์สูงสุด และระดับตํ่ าสุดคือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนได้ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาใชจ่้ายงบประมาณอยา่งเหมาะสมและประหยดั สอดคลอ้งกบั
กา้น หลา้คอม (2521,หนา้ 2) ท่ีมีความเห็นว่างานการเงินเป็น การบริหารเพื่ออาํนวยความสะดวกและส่งเสริมงาน
อ่ืนเก่ียวกบั การจดัทาํงบประมาณการใชจ่้าย การบญัชี การบาํรุงรักษา การจัดจาํหน่ายงาน การดูแลรักษาวสัดุ
อุปกรณ์ให้มีคุณภาพท่ีจะช่วยให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีวางไว  ้ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร   
พนัธ์พฒันกุล (2545, หนา้  23) ไดก้ล่าวถึง  การบริหารจดั การดา้นงบประมาณและการเงินว่า  สถานศึกษาเป็น
หน่วยบริหารการเงิน ท่ีสามารถกาํหนด ความต้องการงบประมาณของตนเอง  มีความเป็นอิสระและคล่องตวั  
ควบคู่กบัระบบการตรวจสอบเพื่อ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ภายใตก้ารบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปราศรัย  แกว้สว่าง  (2546 , หนา้ 22) ใหค้วามหมายเก่ียวกบัการ
บริหารงบประมาณ ไว้ว่าเป็นการจัดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ งบประมาณในการบริหารโรงเรียนไดรั้บจาก  2  แหล่ง คือ เงินงบประมาณ ท่ีไดรั้บจดัสรรจาก 
รัฐบาล และ เงินนอกงบประมาณท่ีได้รับจากเงินรายได้สถานศึกษา  และเงินบริจาคต่าง ๆ ภราดร พวงดี 
(2546,หนา้ 25) กล่าวว่า การบริหารงานการเงินเป็นงานท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนไดด้าํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ไปสู่เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องโรงเรียนท่ีกาํหนดไวอ้ย่างเรียบร้อย ราบร่ืน ซ่ึงในการจดัการเก่ียวกบังาน
งบประมาณ  จดัเป็นภารกิจท่ีสําคญัยิ่งของการบริหารงานในโรงเรียน มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โพธิญาณ  
กา้นจกัร ( 2547,หนา้ บทคดัยอ่ ) ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นปะคาํ
ดง  อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ดา้นงบประมาณมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการบริหารทัว่ไปโดยรวม
มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูป้กครองมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก     
ทุกขอ้  ระดบัสูงสุดคือ  การจดัสวสัดิการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยัของนักเรียน เช่น ฉีดวคัซีน ตรวจสุขภาพ 
นาํส่งสถานพยาบาล และดา้นส่งเสริม การเล่นกีฬารองลงมาคือ  การดาํเนินการต่างๆของโรงเรียนเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ยาเสพติดของนักเรียน และระดบัตํ่าสุดคือ กฎและระเบียบของโรงเรียนเก่ียวกบัการ
ควบคุมดูแลความประพฤติของนกัเรียนท่ีใชอ้ยูน้ี่มีความพึงพอใจในระดบัใด  รองลงมาคือ มีการประชาสัมพนัธ์
ทางด้านการศึกษาต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 หน้า 57) ได้กล่าวถึง               
การบริหารงานทัว่ไปว่าเป็นกระบวนการ สําคญัท่ีช่วยประสาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ก่ีบริหารงานอ่ืน ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัใน การประสานส่งเสริมสนบัสนุน 
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และการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆในการให้บริการทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษา ตามอธัยาศยั ตามบทบาทของสถานศึกษา ตลอดจนการจดัและใหบ้ริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โพธิญาณ กา้นจกัร (2547 ,หนา้ บทคดัยอ่) 
ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นปะคาํดง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ดา้นการบริหารทัว่ไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจรัล สังขข์าว ( 2542, หนา้ 
บทคดัย่อ) ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียน-นักศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่าง
อุตสาหกรรม ดา้นการบริหารทัว่ไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ดา้นการบริหารงานบุคคลโดยรวมมีระดบั
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูป้กครองมีระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้
ระดบัสูงสุดคือครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นไดรั้บการยกยอ่งชมเชย จากโรงเรียนและหน่วยงาน
ตน้สงักดั รองลงมาคือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความขยนัตั้งใจทาํงานประสบผลสาํเร็จ ไดรั้บการพิจารณา
ความดีความชอบ และระดบัตํ่าสุดคือ จาํนวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีอตัราส่วนตามเกณฑม์าตรฐานของ
สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
ตรงตามความรู้ความสามารถ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรัล สังขข์าว (2542 ,หนา้ บทคดัยอ่) ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนักเรียน-นักศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์ เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม ดา้นครูและ
บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณี  โพธิเสน ( 2543,หนา้ บทคดัย่อ ) ได้
ทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองความพึงพอใจ ของผูป้กครองนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโพธิเสนวิทยา 
อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคายด้านครูและบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   
ชานนท ์ถํ้าคู่ (2545,หนา้ บทคดัยอ่)ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารงาน 
โรงเรียนเลิศหลา้ ด้านครูและบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของโพธิญาณ       
กา้นจกัร ( 2547,หนา้ บทคดัยอ่ ) ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นปะคาํ
ดง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ดา้นครูและบุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วิเชียร  เติมสายทอง ( 2547,หน้า บทคัดย่อ)ได้ทําการศึกษาเร่ืองความพอใจของผู ้ปกครองนักเรียนต่อ                 
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวดันางสาว ด้านครูและบุคลากรมีความพึงพอใจมาก          
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เดชา  สิทธิบุญมา (2549,หน้า บทคดัย่อ ) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจ        
ของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นหนองหมอ้ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย 
เขต 1 ดา้นครูและบุคลากรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้นวิชาการ ผลศึกษาพบว่า ระดบัความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียน ต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ดา้นการบริหารวิชาการโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะทางโรงเรียนไดใ้หค้วามสําคญัดา้นวิชาการเป็นอนัดบัแรก ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู
ต่างให้ความร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการจดักระบวนการเรียนรู้มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการ
เรียนรู้  มีการจดัการเรียนท่ียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  นาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใชใ้นการพฒันา
จดัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิติมา ปรีดีดิลก (2532,หนา้ 48) ไดก้ล่าวไวว้่า ความสาํคญัของงานวิชาการเป็นงาน
หลกัของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพมกัจะไดพ้ิจารณาจากงานวิชาการเป็น
สาํคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จรัล สังขข์าว ( 2542,หนา้ บทคดัยอ่) ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน
นักศึกษาต่อการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมดา้นวิชาการมีความพึงพอใจอยู่ใน  
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ระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  มณี  โพธิเสน  ( 2543 ,หนา้ บทคดัยอ่ )  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง  
ความพึงพอใจ ของผูป้กครองนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนโพธิเสนวิทยา  อาํเภอท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย 
ดา้นวิชาการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชานนท์  ถํ้ าคู่ (2545 ,หนา้ บทคดัย่อ)    
ไดท้าํ การวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานโรงเรียนเลิศหลา้ ดา้นวิชาการ      
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของโพธิญาณ  ก้านจักร ( 2547,หน้า บทคดัย่อ )           
ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นปะคาํดง  อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์      
ด้านวิชาการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิเชียร  เติมสายทอง ( 2547,หน้า 
บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ความพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
โรงเรียนวดันางสาว ดา้นวิชาการมีความพึงพอใจมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เดชา  สิทธิบุญมา ( 2549,
หนา้ บทคดัย่อ ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
บา้นหนองหมอ้  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 ดา้นวิชาการมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่  
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษากับระดับชั้นประถมศึกษา  และระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า  ผูป้กครอง
นักเรียนมีระดบัความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ ในด้านบริหารงาน
วิชาการ  ดา้นบริหารงานบุคคล  ดา้นบริหารงบประมาณ  ดา้นบริหารทัว่ไป  และรวมทุกดา้น มีความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  มนสั พลายชุม (2540,หนา้ บทคดัยอ่) ไดท้าํการ
วิจยัเร่ืองการพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
อ่างทอง  ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นต่างกนั  มีความพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา  จงัหวดัอ่างทอง โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นวิชาการ ดา้นปกครองนกัเรียน  ดา้นบริการ  และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน ผูป้กครองนกัเรียนมีความพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
รุ่งฤดี   เอ่ียมนิรัตน์ ( 2544 ,หนา้ บทคดัยอ่ ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจในการจดัการศึกษาในโรงเรียน  
สหวิทยาเขตของผูบ้ริหาร ครู  นักเรียน   และผูป้กครองในสหวิทยาเขตปูทูลกระหม่อม จังหวดัมหาสารคาม
ผูบ้ริหาร ครู  นกัเรียน  และผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาในโรงเรียนสหวิทยาเขตปูทูลกระหม่อม  
จงัหวดัมหาสารคามโดยรวมและรายดา้น  4  ดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ โพธิญาณ  กา้นจกัร ( 2547,หนา้ บทคดัย่อ )ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนบา้นปะคาํดง อาํเภอคูเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  เปรียบเทียบความคาดหวงัของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาโดยจาํแนก ตามเพศ โดยภาพรวมท่ีมีความคาดหวงัไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  ดา้นการบริหารวิชาการมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุลีพร  เกล้ียงสง ( 2548 ,หนา้ บทคดัย่อ )ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองในการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ปทุมธานี เขต  2  ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีช่วงชั้นของ
นกัเรียนแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจในการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยรวมดา้นวิชาการ ดา้นครูผูส้อน ดา้น
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นบริการนกัเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรประชุมผูป้กครองนกัเรียนและครูประจาํชั้นครูท่ีปรึกษาทุกส้ินภาคเรียนเพ่ือร่วมกนัหาทาง
แกปั้ญหาของโรงเรียน 
 2. ควรบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยมีตวัแทนครู ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าและชุมชนเขา้มาร่วมดว้ย 
เช่น เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ หรือท่ีปรึกษาของโรงเรียน หรือบริหารโดยให้กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม 
ใหม้ากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ 
 1. ควรนาํผลการวิจยัในคร้ังน้ีเสนอผูบ้ริหารเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาโรงเรียนให้ดียิ่งข้ึนในดา้น    
การพฒันาคุณภาพงานวิชาการ ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาใหสู้งข้ึน ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนักิจกรรมวิชาการ
ต่างๆ และรายงานประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครองทราบ เพ่ือใหผู้ป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
โรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ 
 2. ควรนาํขอ้เสนอแนะของผูป้กครองมาปฏิบติัเป็นโครงการหรือแผนงานปฏิบติัราชการของโรงเรียน
ในเร่ืองการสอดส่องดูแลพฤติกรรมนกัเรียนทุกดา้นและมีสมุดบนัทึกรายงานให้ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ือง 
จดัทาํโครงการส่งเสริมใหน้ักเรียนมีกฎระเบียบวินยัและกาํกบัติดตามให้เกิดผลอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน และจัด
กิจกรรมหรือโครงการต่อตา้นติดยาเสพติด เช่น การแข่งขนักีฬา เขา้ค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมการเล่นดนตรี เขา้ค่าย
กิจกรรมครู ผูป้กครองและนกัเรียน จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนและ เชิญผูป้กครองมาชมความสามารถ
ของนกัเรียน 
 3. ควรแจง้ใหค้ณะครูในโรงเรียนทราบผลการวิจยั เพื่อนาํไปพฒันาและปรับปรุงกิจกรรมจดัการเรียนรู้
ของนกัเรียนใหผู้ป้กครองเกิดความพึงพอใจ 
 4. ควรจดัทาํวารสารแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ความเคล่ือนไหวภายในโรงเรียนให้ผูป้กครองทราบทุกเดือน
อยา่งต่อเน่ืองและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผูป้กครองเพือ่นาํมาปรับปรุงพฒันางานของโรงเรียนต่อไป 
 5. ผูป้กครองนกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาควรช่วยเหลือโรงเรียนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ใหก้บันกัเรียน 
 6. ผูป้กครองนักเรียนระดบัประถมศึกษาควรช่วยเหลือโรงเรียนในดา้นส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก  
การอ่าน โดยใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือใหผู้ป้กครองฟังทุกวนั 
 7. ผูป้กครองนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ควรช่วยเหลือโรงเรียนในดา้นสอดส่องดูและพฤติกรรม
ท่ีไม่พึงประสงคทุ์กดา้น 
 8.  ผูป้กครองทุกระดับชั้นควรระดมทรัพยากรในชุมชนมาพฒันางานโรงเรียนด้านวิชาการให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  เช่น  จ้างครูมาสอนนักเรียนเพราะโรงเรียนขาดครูผูส้อน ร้อยละ 40 จัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์ใช้สําหรับการเรียนรู้ของนักเรียนท่ียงัไม่มีโอกาสเรียนคอมพิวเตอร์ คือ ระดบัก่อนประถมศึกษา   
และระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 3 
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ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชากรกลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเปรียบเทียบความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม 
 2. ควรศึกษาเร่ืองการประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัจรเขใ้หญ่ตามเกณฑม์าตรฐานของ
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. ควรศึกษาเร่ืองการพฒันาคุณภาพดา้นวิชาการของโรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่ 
 4. ควรศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองในการพฒันาการเรียนการอนและกิจกรรมนกัเรียนโรงเรียน 
วดัจรเขใ้หญ่ในเชิงคุณภาพ(เชิงลึก) 
 5. ควรศึกษาความร่วมมือของผูป้กครองนกัเรียนในการบริหารพฒันาโรงเรียนและนกัเรียน 
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