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 วารสารวิชาการ “ลานปญญา” ฉบับน้ีเปนฉบับที่ 2 ของปที่ 8 ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2551    
ซึ่งโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอแนวคิด องคความรู ผลการศึกษา 
คนควา และงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ัวไป โดยนําเสนอ
ประเด็นที่นาสนใจของยุคสมัย และความรูที่เปนประโยชนตอวงการศึกษา เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และสังคมอยางยั่งยืน 
 วารสารฉบับน้ีไดรวบรวมผลงานทางดานวิชาการหลากหลายศาสตรวิชา จึงหวังวาจะเปนประโยชน
กับเครือขาย และทุกฝายที่เก่ียวของกับการศึกษาของประเทศในทุกระดับ และประเภทของการศึกษา 
 โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ขอขอบคุณเจาของผลงานทุกทานที่ทุมเทกําลัง และใชเวลาคนควาเอกสาร
ตําราตางๆ จนทําใหวารสารลานปญญาฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังวาทุกทานจะไดรวมสรางสรรค พัฒนา
งานวิชาการตอไป คณะบรรณาธิการวารสาร “ลานปญญา” หวังใจวา เวทีวิชาการน้ีจะสามารถเอื้อประโยชน    
แหงการเรียนรู และรับใชสังคมในเชิงวิชาการตอไป 
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เนื้อหาสาระ แนวคิด บทวจิารณ ใดๆ ท่ีปรากฏในวารสารฉบับน้ี 
เปนความคิดเห็น และขอมูลในความรบัผิดชอบของผูเขียนแตละทาน 



 

สารบัญ 
 

 หนา 
บทบรรณาธิการ (3) 
สารบัญ (5) 
พฤติกรรมความเปนผูนําในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กลุมกรุงธนบุรี 
 สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1 

  กัญญา วิทยรัตนโกวิท  
ความผูกพันตอองคการของพนักงานศูนยธุรกิจธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
 และขนาดยอมแหงประเทศไทย 

11 

  จันทิมา ช่ืนอารมณ  
วัฒนธรรม และความเชื่อ ของกลุมชาติพันธุ ในชุมชนวัดประดิษฐาราม  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
  กรุงเทพมหานคร 

19 

  ชาลี คํารัตน  
พฤติกรรมการใชบริการเชาหนังสือ  บริเวณซอยรามคําแหง 24 27 
  ฐนิตไวภพ อนันทวิจักษณ  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการไปรษณีย ณ ท่ีทําการไปรษณีย  
 ในสังกัดสํานักงานไปรษณียนครหลวงใต 

37 

  เดชา บุญกอสราง  
ปจจัยท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
 กรณีศึกษากองทุนชุมชนเมือง เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

49 

  ถิรวรรณ ทวีแสง  
ความพึงพอใจในการใหบริการแกสมาชิกสหกรณสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนไทย จํากัด  
 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

57 

  ทวีลาภ ริ้วทอง  
การบริหารคุณภาพองครวมของศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) 65 
  ทิตาภา จุลศิริวงศ  
การบริหารการใหบริการดวยระบบบริหารลูกคาสัมพันธ ของศูนยบริการลูกคา  
 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตนครหลวง 

77 

  ธนาธิป บุญป  
ปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน : กรณีศึกษา กองทุนหมูบาน 
 ในแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

87 

  นฐมน ศิริอัง  



 

สารบัญ(ตอ) 
 

 หนา 
ปญหาทางสังคมและปจจัยท่ีมีผลตอการใชยาเสพติดของวัยรุนท่ีอาศัยในอาคารชุด 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตหวยขวาง 

95 

  นุชนาฏ สายชมภู  
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรับ – สงพัสดุของสวนคลังพัสดุ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 109 
  บุษยา จันทรโพธิ์  
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีสวนรวมจัดการศึกษา 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 

117 

  พรทิพย สุขตระกูล  
สภาพท่ีเปนจริงสภาพท่ีควรจะเปนและปญหาการจัดการประชาสัมพันธโรงเรียนประถมศึกษา 
 สังกัดกรุงเทพมหานคร 

127 

  วีระวรรณ มณีเนียม  
ปญหาและความตองการของประชาชนในการใหบริการงานสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 
 ของเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

135 

  ศจีพรรณ แสงออน  
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารนิวทรีไลท 
  ของผูบริโภค  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

145 

  ศรีอนงค คูณชัยพานิชย  
เจตคติของผูขับขี่รถยนตสวนบุคคล ตอการใชกาซธรรมชาติ  NGV ในเขตรังสิต  จังหวัดปทุมธานี 157 
  ศุภโชค ประสพพฤกษ  
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุนอารีวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 165 
  สถาพร มาอุน  
ปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 :  กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาแหงหน่ึงในสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

177 

  สมพงษ โตโพธิ์ไทย  
เจตคติ และพฤติกรรมการใชบริการเว็บไซต www.tat.or.th  ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 183 
  สรวงอัยย อนันทวิจักษณ  
ภาวะผูนําท่ีพึงประสงคในทัศนะของพนักงานฝายลูกคาสัมพันธนครหลวงบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 195 
  สุขุมาลย ประยุกตินิวัฒน  

 
 



 

สารบัญ(ตอ) 
 

 หนา 
การศึกษาผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: กรณีกองทุนหมูบาน 
 ของตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

205 

  สุชาติ พ่ึงสาย  
การประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานระบบ 
 บริการการแพทยฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 

215 

  โสรัจจะ ชูแสง    
ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของพนักงานในการใหบริการของฝายบริการทั่วไป บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 223 
  อารี นาควิโรจน  
แรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอการทองเท่ียวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 231 
  อําไพพรรณ รัตนปาณี  
ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา ยอยคารฟูรบางบอน 243 
  กนกวรรณ  เหมือนโคว  
บรรยากาศองคการและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสุดาราม  
 เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

253 

  กฤษตินันท เงางาม  
ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) 265 
  ชัญญา อชิรศิลป  
ประสิทธิภาพการใหบริการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา :  
 สํานักงานสาขาในสังกัดสํานักงานเขต 13 

275 

  โชคชัย ศิลปเดช  
การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จังหวัดสมุทรปราการ 285 
  ทุเรียน พันธปรุ  
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการดําเนินงานตามระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียน  
 ของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนวัดทรงธรรม 

293 

  บรรหาร เอี่ยมสอาด  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต 2 305 
  ปณต จตุพศ  
ความพึงพอใจของครูท่ีมีตอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสันตเสริมวิทย  
 จังหวัดสมุทรปราการ 

313 

  ประทุม เนตรสุขแสง  



 

สารบัญ(ตอ) 
 

 หนา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ นํ้ายางสด ยางแผนและเศษยาง ของผูรับซื้อวัตถุดิบยางพารา อําเภอทาฉาง 
 จังหวัดสุราษฏรธานี 

325 

  พุทธิเนตร ชูประเสริฐ  
คุณลักษณะท่ีเปนจริงและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของประธานกองทุนหมูบานในทัศนะของสมาชิก
 กองทุนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ 

335 

  เพชราภรณ พินิจนันทไพศาล  
การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลทรงคะนอง 
 อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 

345 

  ภรัณยู พิเรนทร  
ความคิดเห็นของครูตอความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : กรณีศึกษา 
 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสมุทรปราการ 

357 

  มานะ สุดจินดา  
ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรูวัฒนธรรมองคการ ของพนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ 

367 

  ยิ่งยศ สุวรรณปณฑะ  
ความตองการพัฒนาตนเองไปสูความเปนนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
 โรงเรียนเอกชน อําเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 สมุทรปราการ เขต 1 

377 

  ยุวเรส คีรีวงษ  
สภาพและปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ของกลุมโรงเรียนบางพลี 5  
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

393 

  รังรักษ ดําทองสุก  
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พฤติกรรมความเป็นผู้นําในการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
กลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร* 

The Leadership Behavior  in Academic Administration of School  
Administrators in Krungthonburee Zone Bangkok Metropolitan Adminstration 

 
     นางสาวกญัญา วิทยรัตนโกวิท** 

                                          Miss. Kanya Vittayarattanakovit 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํ
ในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ําในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา    
กลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรม     
ความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็น ผูบ้ริหาร    
และครูโรงเรียนกลุ่มกรุงธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร 56 โรงเรียน จาํนวน 330 คน โดยใชแ้บบสอบถาม         
ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพ่ือคาํนวณหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 7 
ดา้น คือ ดา้นความคิดริเร่ิมในงานวิชาการ ดา้นการปรับปรุงงานวิชาการ ดา้นใหก้ารยอมรับงานวิชาการ ดา้นการ
ใหค้วามช่วยเหลืองานวิชาการ ดา้นเป็นนกัพูดท่ีมีประสิทธิภาพในงานวิชาการ ดา้นประสานงานในงานวิชาการ 
ดา้นเขา้สังคมไดดี้เพื่อประโยชน์ในงานวิชาการ พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการ 
จาํแนกตามอายุ พบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั จาํแนกตามวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํใน
การบริหารงานวิชาการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี ระดบั 0.05 เช่นกนั สาํหรับปัญหาอุปสรรค คือการ
ขาดการเผยแพร่ข่าวสารวิชาการแก่ชุมชน ผูป้กครองอย่างสมํ่าเสมอ ขอ้เสนอแนะ คือให้ครูและชุมชนไดรั้บรู้
ข่าวสารความเคล่ือนไหวทางวิชาการ 
 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The research objectives were to study the opinions of administrators and teachers towards the 
leadership behavior in academic administration of school administrators in Krungthonburee zone, Bangkok 
Metropolitan Administration, to compare the administrators and teachers’ opinions towards the leadership 
behavior in academic administration of school administrators in Krungthonburee zone, Bangkok Metropolitan 
Administration, and to study the problems, obstacles and suggestions for leadership behavior of academic 
administrators. The sample were 330 administrators and teachers from 56 schools under the administration of 
Krungthonburee zone. Questionnaires were used to collect data and analyzed the data by computer program to 
calculate percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The research results found that leadership behavior in 7 academic administration aspects, namely 
academic initiatives, improvement, recognition, assistance, efficient speaker, co-ordination, and good sociality 
for academic work according to the administrators’ and teachers’ opionions were at the high level. The 
comparison between administrators and teachers’ opinions towards the leadership behavior in academic 
administration, their opinions were not different according to age. Considering on education qualification their 
opinions were significantly different at the statistic level of 0.05, comparing administrators’ and teachers’ 
opinions towards the leadership behavior in academic administration were significantly different at the 
statistical level of 0.05 as well. The obstacles were lacking of continuous academic information spreading to the 
parent community and the suggestions were teachers and the community should be informed about information 
and academic movement. 
 
ความนํา 
 ส่ิงสําคญัในการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้าไปอย่างมัน่คงและทนัโลก คือ การพฒันาคุณภาพ   
ของประชากรในประเทศ ให้ได้รับการศึกษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงใน     
สังคม นําความรู้ ความสามารถท่ีได้รับไปพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ดาํรงอย่างปกติสุขและ
เจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งดียิง่ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   
สาํนกันายกรัฐมนตรี (2545:1) จึงเนน้ “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ซ่ึงจะเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีดุลยภาพ
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งไปสู่การอยูดี่มีสุขของคนไทยทั้งปวง  ทิศทางการพฒันา
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ การพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ในการพฒันา
คนและสังคมของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9  (พ.ศ. 2545-2549)  ท่ีกาํหนดให้สังคมไทย
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และเสริมสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น ทาํเป็น มีเหตุผล  สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต  โดยให้ความสําคญักับผูเ้รียนมากท่ีสุด  เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.545 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2540 ซ่ึงมีความสาํคญัในการจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ
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อนัพึงประสงค์คือ คนดี คนเก่ง และมีความสุข ดังนั้นการพฒันาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงคาํนึงถึง
ความสําคัญของผู ้เ รียน  ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้รับการศึกษาตั้ งแต่ขั้ นพื้นฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีมาตรฐานสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา สนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้วิจยัวิทยาการต่างๆ 
เสริมสร้างฐานการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวตักรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทนัสมยัในวิทยาการอย่าง
รู้ทนัโลก สามารถต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม  ควบคู่กบัการดาํรงเอกลกัษณ์วฒันธรรม  ประเพณี
ไทยท่ีดีงาม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามแผนพฒันาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ระยะ
แผนพฒันากรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2545-2549)  ภายใตว้ิสัยทศันข์องกรุงเทพมหานคร  ท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี
“ปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่การประกนัคุณภาพ ส่งเสริมความเป็นไทยทนัสมยัในวิทยาการโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม” และกาํหนดเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียน สังกดักรุงเทพมหานครมีคุณภาพ มาตรฐาน และได้รับการประกนั
คุณภาพ  โดยครูทุกคนสามารถปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนการสอน  
จดักระบวนการเรียนรู้ คิดเป็น ทาํเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  การจดัส่ือและแหล่งเรียนรู้  การ
ประเมินผลและการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา  ทั้งระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและประกนัคุณภาพภายนอก  โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารสถานศึกษา  ท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ตลอดจนพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ใหมี้คุณภาพมาตรฐาน องคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาส่วนหน่ึงมาจากการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูบ้ริหารจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทอยา่งยิง่ในการบริหารงานวิชาการ   โรงเรียนเป็น
หน่วยงานท่ีสาํคญัในการท่ีจะนาํนโยบาย หลกัสูตร แนวปฏิบติั หรืออ่ืนๆไปสู่การปฏิบติั  การปฏิรูปการเรียนรู้จึง
กาํหนดให้โรงเรียนเป็นฐานปฏิบติัการหรือการพฒันาการเรียนรู้  มีกองบญัชาการการปฏิรูปท่ีสํานักงานของ
ผูบ้ริหาร  มีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูบ้ญัชาการ  ครูผูส้อนเป็นขุนพล คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
ผูแ้ทนชุมชนและคณาจารย  ์ นักวิชาการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการหรือของหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
กองหนุนสําคญั ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจะเป็นผูมี้บทบาทสําคญัท่ีสุดบุคคลหน่ึง ในฐานะท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
อย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษา กล่าวคือจะต้องเป็นผู ้นําในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  โดยจัด
ประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลกัษณะท่ีประเทศชาติตอ้งการ ผูบ้ริหาร
จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของงานบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 
ดงัท่ี Miller (1987 อา้งถึงใน จุฑามาศ  เกิดแกว้ฟ้า, 2534, หนา้ 2) ไดก้ล่าวไวว้่า  “งานวิชาการเป็นหัวใจของ
โรงเรียน  และท่ีสาํคญัท่ีสุดอนั ไดแ้ก่  การจดัโปรแกรมการเรียนการสอน การปฏิบติัตามโปรแกรมการสอนนั้น  
การบริหารงานวิชาการจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน”  ซ่ึงความเห็นน้ีสอดคลอ้งกบั สมิธ  และคณะ (Smith 
and Other, 1969, p. 170) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหารงานวิชาการถึงร้อยละ 
40 ซ่ึงมากท่ีสุดในทุกๆ ดา้นของการบริหารงานในสถานศึกษา  การดาํเนินงานดา้นวิชาการ จะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึง Lin (1985 อา้งถึงใน สุดา
วลัย ์ โสตะจินดา, 2536, หนา้ 33-34) ท่ีคน้พบว่า พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์
สูงกบัความสาํเร็จของโรงเรียน 
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 จากการจดัการประชุมเร่ือง การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทอ้งถ่ิน : มุมมองจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 21 มิถุนายน 2547 ณ. หอ้งแกรนดไ์ดมอนด ์บอลรูม อาคารคอนเวนชัน่ 
ศูนยก์ารประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ได้มีการนาํเสนอผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาสังกดั
สาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร  และสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  จดัโดยสาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) บรรยายโดยศาสตราจารยส์มหวงั  พิธิยานุวฒัน์ (2547, หนา้ 2) 
พบว่า โดยเฉล่ียมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้งด้านคุณภาพผูบ้ริหารและครู ซ่ึงอาจเป็นเพราะสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร  เป็นศูนยว์ิทยาการดึงดูดใจบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้เป็นครูและผูบ้ริหาร เป็นการกระตุน้ให้
บุคลากรของกรุงเทพมหานครตอ้งพฒันาตลอดเวลาประกอบกบันโยบายของกรุงเทพมหานคร ท่ีเนน้การพฒันา
คุณภาพการศึกษา  จึงมีการพฒันาผูบ้ริหารและครูอยา่งต่อเน่ือง  ส่วนผูเ้รียนมีความรู้อยูใ่นระดบัพอใชแ้ละยงัขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จึงควรเนน้เป้าหมายหลกัใหผู้เ้รียนมีความคิดวิเคราะห์เป็นสาํคญั 
 จากสภาพดงักล่าว ทาํให้เห็นความแตกต่างระหว่างคุณภาพของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และผูเ้รียนท่ีไม่
สอดคลอ้งกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการใหค้วามสาํคญัทางดา้นวิชาการยงัไม่เพียงพอ หรือนอ้ยกว่าดา้นอ่ืนจึงส่งผล
ต่อคุณภาพด้านผูเ้รียน ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะฝ่ายปฏิบติัการสอน และเป็นหน่ึงในกรรมการฝ่ายวิชาการมีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้นวิชาการ งานสัมพนัธ์ชุมชน จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการวิจยัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กลุ่มกรุงธนบุรี  สงักดักรุงเทพมหานคร  เพ่ือนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็น
ขอ้มูล ในการพฒันางานวิชาการ และเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารงานวิชาการ  และการสร้างแรงจูงใจให้
ครูผูส้อนเกิดการยอมรับ ศรัทธา ต่อการเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สร้างขวญักาํลงัใจต่อการ
เป็นผูร่้วมงานท่ีดีต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กลุ่มกรุงธนบุรี  สงักดักรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  กลุ่มกรุงธนบุรี  สงักดักรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 1.  ผูบ้ริหารและครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2.  ผู ้บริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ําในการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 3.  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ําในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกนั 
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ขอบเขตการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดพฤติกรรมความเป็นผูน้ําทางวิชาการ ใน 7 ด้านของ       
แดนเนิล อี กริฟฟิธส์  ( Daniel E. Griffith,1956 อา้งถึงใน นพพงษ ์บุญจิตราดุลย.์2534:99-100) 
 ประชากร  คือ  ผูบ้ริหารจาํนวน 56 คน ครู 1,083 คน รวมทั้ งส้ิน 1,139 คน จากโรงเรียนกลุ่ม           
กรุงธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 56 โรงเรียน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ากผูบ้ริหารโดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจาํนวน 56 คน 
ส่วนครูกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p.608) ท◌◌่ี
ความคลาดเคล่ือน .05 โดยวิธีสุ่มอย่างง่ายและแบ่งตามสัดส่วน ได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 288 คน 
รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จาํนวน 344 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู ้ตอบ   มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ(Checklist)  ไดแ้ก่ อายุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการสอนหรือประสบการณ์ในการ
บริหารสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (check – list) 
  ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมความเป็นผูน้ําในการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มกรุงธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร คาํถามมีจาํนวน  56  ขอ้  แบ่งออกเป็น 7  ดา้น  ดา้น
ละ  8 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert) 
  ตอนท่ี 3  เป็นปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น 
คาํถามปลายเปิดและแบบตรวจสอบรายการ (check – list) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะ ปัญหา
อุปสรรค  แนวทางแกปั้ญหา 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการตามขั้นตอน โดย  ขอหนังสือแนะนําจากโครงการ
บณัฑิตศึกษาเพื่อขอความร่วมมือเก็บขอ้มูล  นาํหนงัสือแนะนาํตวัจากโครงการบณัฑิตศึกษา ไปขออนุญาตจาก
สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนดไวโ้ดยวิธีสุ่ม
อยา่งง่ายโดยการจบัฉลากนาํแบบสอบถามส่งทางไปรษณียแ์ละนาํส่งเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง แจกแบบสอบถาม 344 
ฉบบัไดคื้นมา จาํนวน 330 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.93 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยนําขอ้คาํตอบ มาหา
ค่าความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้ําในงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา วิเคราะหโ์ดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 
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 3 ทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาตามสมมติฐานทั้ง 3 ขอ้ โดยใช้
วิธี วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) และทดสอบค่าที (t-test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
  จากผลการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม 
กรุงธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยัดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนบุรี สังกดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีเก็บแบบสอบถามกลบัคืนได ้จาํนวน 56 แห่ง รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 330 คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.97 มีวุฒิการศึกษา ส่วนมากกระดบัปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 78.81 ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั เป็นผูบ้ริหารร้อยละ 16.97 เป็นครูร้อยละ 83.03 ประสบการณ์ใน
การสอนของครู กลุ่มท่ีมีจาํนวนมากสุดคือ กลุ่ม  21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.40  ประสบการณ์ในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มท่ีมีจาํนวนมากสุดคือ กลุ่ม  11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 
 2. พฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 7 ดา้น คือ ดา้น
ความคิดริเร่ิมในงานวิชาการ ดา้นการปรับปรุงงานวิชาการ ดา้นให้การยอมรับงานวิชาการ ด้านการให้ความ
ช่วยเหลืองานวิชาการ ดา้นเป็นนกัพูดท่ีมีประสิทธิภาพในงานวิชาการ ดา้นประสานงานในงานวิชาการ ดา้นเขา้
สังคมไดดี้เพ่ือประโยชนใ์นงานวิชาการ  พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูเห็นดว้ยในระดบัมากทุกขอ้เช่นเดียวกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงาน
วิชาการ  
  3.1  จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัเม่ือเปรียบเทียบตาม
รายดา้นพบวา่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ขอ้ท่ี 1 
  3.2  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารวิชาการ 
จาํแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนั  ตามความคิดเห็นเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการ
ปรับปรุงงานวิชาการ  ดา้นใหก้ารยอมรับงานวิชาการ  ดา้นการใหค้วามช่วยเหลืองานวิชาการ  ดา้นเป็นนกัพดูท่ีมี
ประสิทธิภาพในงานวิชาการดา้นประสานงานในงานวิชาการ ดา้นเขา้สังคมไดดี้เพื่อประโยชน์ในงานวิชาการ มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05  ส่วนดา้นความคิดริเร่ิมในงานวิชาการ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกนัสมมุติฐานท่ี 2 ส่วนดา้นความคิดริเร่ิมในงานวิชาการ มีแนวโน้มว่าจะแตกต่างกนั 
(อยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบั .06) 
  3.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการ
บริหารงานวิชาการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี ระดบั .05 ทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 
 4. พฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีปัญหา อุปสรรค 
จาํแนกเป็นดา้นความคิดริเร่ิมในงานวิชาการ อนัดบั1 คือ กาํหนดโครงสร้างงานวิชาการไม่ชดัเจน จาํนวน 100 คน 
รองลงมาคือ ใหค้วามสาํคญักบังานวิชาการนอ้ยกว่างานอ่ืน จาํนวน78 คน ดา้นปรับปรุงงานวิชาการ อนัดบั 1 คือ 
เทคโนโลยีไม่ทนัสมยั จาํนวน 98 คน รองลงมาไม่มีการวางระบบกาํกบัติดตามประเมินหลกัสูตร จาํนวน 91 คน  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 7

ดา้นให้การยอมรับงานวิชาการ อนัดบั 1 คือ ใหก้ารยอมรับตวับุคคลมากกว่าผลงานวิชาการ จาํนวน 98  คน 
รองลงมางานวิชาการเป็นเร่ืองของคนบางกลุ่ม จาํนวน 92 คน  ดา้นการใหค้วามช่วยเหลืองานวิชาการ อนัดบั  1 
คือ ปัญหางานวิชาการมีมาก  จาํนวน 112 คน รองลงมาการใหก้ารช่วยเหลือไม่ตรงเป้าหมายจาํนวน 92 คน ดา้น
เป็นนกัพูดท่ีมีประสิทธิภาพในงานวิชาการอนัดบั 1 คือพูดแลว้ผูอ่ื้นเขา้ใจ จาํนวน 91 คน รองลงมาไม่ชอบพูดยก
ยอ่งใหก้าํลงัใจ จาํนวน 67 คน ดา้นประสานงานในงานวิชาการ อนัดบั 1 คือ ไม่สามารถประสานงานไดก้บัทุกคน 
จาํนวน 104 คน รองลงมาไม่ประสานงานโดยตรงจาํนวน 81 คน ดา้นเขา้สังคมไดดี้เพ่ือประโยชนใ์นงานวิชาการ 
อนัดับ  1 คือ ขาดการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารวิชาการแก่ชุมชน ผูป้กครองอย่างสมํ่าเสมอ จาํนวน 126 คน 
รองลงมา คือพฤติกรรมการบริหารงานไม่เป็นท่ีไวว้างใจ จาํนวน 35 คน 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่ม 
กรุงธนบุรี สงักดักรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
  1. พฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน 7 ดา้น 
คือ ดา้นความคิดริเร่ิมในงานวิชาการ ดา้นการปรับปรุงงานวิชาการ ดา้นใหก้ารยอมรับงานวิชาการ ดา้นการให้
ความช่วยเหลืองานวิชาการ ดา้นเป็นนกัพูดท่ีมีประสิทธิภาพในงานวิชาการ ดา้นประสานงานในงานวิชาการ ดา้น
เขา้สังคมไดดี้เพื่อประโยชน์ในงานวิชาการ พบว่า มีความคิดเห็นเห็นดว้ยระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ นัยนา  ตนัติวิสุทธ์ิ (2546, บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูน้าํในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  ซ่ึงพบวา่  สภาพการจดัการบริหารงานวิชาการ  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วน
ใหญ่ปฏิบติังานหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ งานการเรียนการสอน  งานวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือ
การเรียนการสอน  งานวดัประเมินผล  และงานนิเทศภายใน  อยูใ่นระดบัมาก  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
งานวิจยัของ  ธิดาวลัย ์ เสตะจนัทร์ (2541, หนา้ 67) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผูน้าํ
ทางวิชาการของผูนิ้เทศภายในโรงเรียน กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม  ท่ีพบว่า พฤติกรรมความเป็นผูน้าํทางวิชาการของผูนิ้เทศภายใน
โรงเรียน 8 ดา้น คือ  1) การกระตุน้ใหค้รูตระหนกัและเห็นดว้ยกบัการพฒันาโรงเรียนและคาดหวงักบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 2) การมีบทบาทสาํคญัในการใชก้ลยทุธ์เพื่อปรับปรุงงานดา้นวิชาการ 3) การสร้างส่ิงจูงใจ
ใหค้รูและใชร้ะบบการใหร้างวลัสนบัสนุนงานวิชาการ 4) การคิดตาม ดูแลความกา้วหนา้ดา้นวิชาการ 5) การใช้
ทรัพยากรบุคคลและวสัดุอยา่งสร้างสรรค ์6) การสร้างสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนใหป้ลอดภยัและเป็นระเบียบ 7) 
การติดตามดูแลการปฏิบติัการสอนของครู  8) การสังเกตการสอนของครูและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ผูนิ้เทศภายใน
โรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  ทุกดา้น  และงานวิจยัของ  ประภาพนัธ์  เจริญกิตติ (2543, หนา้ 
101) ผลการวิจยัพบว่าความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดัอดุรธานี เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมความเป็นผูน้าํทาง
วิชาการ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 7  ดา้น ซ่ึงจากแบบสอบถามปลายเปิดกพ็บว่าควรมีการปรับปรุงดา้นความคิดริเร่ิมใน
งานวิชาการ  โดยการกาํหนดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาเป็นส่วนช่วยเสริมในการบริหารงานวิชาการมากยิ่งข้ึน ใช้ผลงานเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
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ความสามารถของบุคคล มีการประสานงานกบัทุกฝ่ายในการส่งเสริมความแขง็แกร่งทางวิชาการ การเสริมส่วนท่ี
ขาดเหล่าน้ี จะช่วยให้ผูบ้ริหารและครูมีความเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการมากยิ่งข้ึน และส่งผลต่อองคก์ร
ทางการศึกษาในการพฒันางานวิชาการ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าค่าเฉล่ียตํ่าสุดเป็นเร่ืองความสัมพนัธ์กบัชุมชนและ
บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการ
บริหารงานวิชาการ จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัเม่ือเปรียบเทียบตามรายดา้น
พบวา่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ทั้ง 7 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ มีอายมุากกวา่ 40 ปี และส่วนใหญ่มีส่วนในการบริหารงานวิชาการ อายท่ีุแตกต่างกนัจึงไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อพฤติกรรมความ
เป็นผูน้าํในการบริหารวิชาการ จาํแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ตามความคิดเห็น
เป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการปรับปรุงงานวิชาการ  ดา้นใหก้ารยอมรับงานวิชาการ  ดา้นการใหค้วามช่วยเหลืองาน
วิชาการ  ดา้นเป็นนกัพูดท่ีมีประสิทธิภาพในงานวิชาการ  ดา้นประสานงานในงานวิชาการ ดา้นเขา้สังคมไดดี้เพื่อ
ประโยชน์ในงานวิชาการ มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ซ่ึงทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ  ความแตกต่างกนัของขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละกลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีมาก  ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่กระจุกตวัอยูท่ี่กลุ่มท่ีมีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้ําในการ
บริหารงานวิชาการ  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี ระดบั .05  ทั้ง 7 ดา้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนโยบายของ
กรุงเทพมหานครท่ีเน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา จึงมีการสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและครูมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองโดยการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหาร จากการจดัประชุมเร่ืองการ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทอ้งถ่ิน:มุมมองจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกไดมี้การนาํเสนอผล
การประเมินภายนอกสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จดัโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) บรรยายโดยศาสตราจารยส์มหวงั  
พิธิยานุวฒัน์ (2547, หนา้ 2) พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีคุณภาพโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี  ช้ีใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารและครู
ซ่ึงอยูต่นละสถานภาพมีบทบาทและหนา้ท่ี ท่ีแตกต่างกนั มุมมอง ความคิดเห็นในพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษายอมแตกต่างกนัได ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กาญจนา  ตระกูล
บางคลา้  (2538, บทคดัยอ่) ท่ีทาํการวิจยัพบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครูอาจารยผ์ูป้ฏิบติัการสอนเก่ียวกบัภาวะ ผูน้าํ
ดา้นวิชาการ และการพฒันาบุคลากรทางดา้นวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏบัิติ 
 1.  ผลการวิจัยพบว่าปัญหา อุปสรรคของพฤติกรรมความเป็นผูน้ําในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นความคิดริเร่ิมในงานวิชาการ มีการกาํหนดโครงสร้างงานวิชาการไม่ชัดเจนการให้
ความสําคญักบังานวิชาการนอ้ยกว่างานอ่ืนๆ ซ่ึงผูบ้ริหารควรปรับพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงาน
วิชาการ  โดยควรประชุมร่วมกนักาํหนดโครงสร้างงานวิชาการให้ชดัเจนและให้ความสําคญักบังานวิชาการมา
เป็นอนัดบัแรก  งานอ่ืนเป็นอนัดบัรองลงไปตามลาํดบัความสาํคญั 
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 2.  ดา้นการปรับปรุงงานวิชาการ พบว่า เทคโนโลยีไม่ทนัสมยัดงันั้นจึงควรมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัเขา้ไปช่วยในการพฒันาผลงานวิชาการใหม้ากยิง่ข้ึน 
 3.  ดา้นใหก้ารยอมรับงานวิชาการพบว่าใหก้ารยอมรับตวับุคคลมากกว่าผลงานทางวิชาการดงันั้น
ผูบ้ริหารควรนาํผลงานการวิจยัโดยเฉพาะการวิจยัในชั้นเรียนมาพฒันาการเรียนการสอน มีการวดัความสามารถ
ของบุคลากรตามผลงานท่ีปรากฏ เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหมี้การพฒันาผลงานดา้นวิชาการของบุคลากร 
 4.  ดา้นการใหค้วามช่วยเหลืองานวิชาการพบว่าปัญหางานวิชาการมีมากดงันั้นควรมีการศึกษาปัญหา
ท่ีแทจ้ริงของงานวิชาการโดยจดัการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
 5.  ดา้นการเป็นนกัพูดท่ีมีประสิทธิภาพในงานวิชาการพบว่าพูดแลว้ผูอ่ื้นเขา้ใจยากผูบ้ริหารควรปรับ
วิธีการพดูและติดตามผลของการพดูส่ือสารเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจ 
 6.  ดา้นการประสานงานวิชาการพบว่า ไม่สามารถประสานงานไดก้บัทุกคนผูบ้ริหารควรปรับ
พฤติกรรมโดย ใหค้วามสาํคญักบับุคลากรทุกคนเท่าเทียมกนัและพยายามประสานงานโดยตรงถา้ไม่ประสานงาน
โดยตรงกค็วรมีการติดตามผล 
 7.  ดา้นการเขา้สงัคมไดดี้เพื่อประโยชนใ์นงานวิชาการพบวา่ขาดการเผยแพร่ข่าวสารวิชาการแก่ชุมชน
ผูป้กครองจึงควรพฒันาการประชาสัมพนัธ์โดยใหข่้าวสารงานดา้นวิชาอยา่งสมํ่าเสมอ อาจจดัทาํวารสาร จุลสาร 
เอกสารแผ่นพบั จดัป้ายนิเทศ จดันิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เชิญผูป้กครอง  กรรมการชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วม รับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหวและควรนําเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนา
ประชาสมัพนัธ์ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในส่วนความสมัพนัธก์บัชุมชน 
 2.  ควรมีการศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
 3.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมความเป็นผูน้าํในการบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  
 4.  ควรศึกษาบทบาทของชุมชนและผูป้กครองในการส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียนและนกัเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานศูนยธุ์รกิจ  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การ  และเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การระหว่างพนักงานประจาํและพนักงานสัญญาจ้าง  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ  พนักงานซ่ึงปฏิบติังานท่ีศูนยธุ์รกิจของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  ทั้งส้ิน  98 แห่ง  แบ่งเป็นระดบัผูบ้งัคบับญัชา  90  คน และระดบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
495 คน รวม  585  คน การวิจัยคร้ังน้ีได้รวบรวบขอ้มูลจากประชากรทั้งหมดของศูนยธุ์รกิจโดยไม่มีการสุ่ม
ตวัอย่าง  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม   นาํเสนอขอ้มูลในรูปของตารางและขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดน้าํมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที โดยใชร้ะดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบติังาน 
ตาํแหน่งงาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัปานกลาง และพบว่าลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน ลกัษณะองคก์าร และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานมีผล
ต่อความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นจะพบว่า ลกัษณะงาน มีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัมาก  ส่วนลกัษณะองคก์าร และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานมีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองค์การในระดับปานกลาง   การเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การระหว่างพนักงานประจาํและ
พนกังานสัญญาจา้งของศูนยธุ์รกิจพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จากผลการศึกษาผูว้ิจยัจึง
ขอเสนอใหอ้งคก์ารควรจดัหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีกระตุน้ใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน และควร
ส่งเสริม เปิดโอกาสใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ย่างมีอิสระมากข้ึน มุ่งท่ีผลสําเร็จของงานเป็นหลกัมากกว่า รูปแบบ
และขั้นตอนของงาน ส่วนขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
แผนกอ่ืนๆ ในธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ศึกษาเปรียบเทียบและหา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ  เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีสมบูรณ์มากข้ึน ศึกษารูปแบบการสร้างความผูกพนั
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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องคก์ารท่ีเหมาะสมใหก้บัพนกังานธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย และศึกษา
เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การระหว่างพนักงานธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทยกบัพนกังานของรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 
 
Abstract 
 The research aims to study the personal characteristics and the environmental conditions which effect the 
organizational commitment, and to compare the level of organizational commitment between the full-time employees 
and the contract employees. The population in this research are the 585 officers; 90 supervisors and 495 staff, from 98 
branches of the business centre of Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. Questionnaires are 
used as the research instrument. The collected information were processed by package statistic. The statistics used in 
this research are percentage, mean, standard deviation and t-test and are significant at 0.05 level. 
 The research shows that the personal characteristics, sex, age, educational degree, marital status, period of 
employment and position have effects on the organizational commitment at a medium level ; job  characteristics, 
organizational characteristics and work experience have effects on the organizational commitment at a medium level. 
When considering each aspect, it found that job characteristics have effects at a high level, but the organization 
characteristics have the effects at a medium level. When comparing the level of organizational commitment between 
the full-time employees and the contract employees, it found that there was no significant difference. From the results 
above, the researcher suggests the organization to hold various activities to encourage its staff to have organizational 
commitment, to develop the organizational participation amongst the officers, and to give the officers chances for 
working independently. The organization should focus on succession more than procedure and style of working. 
Furthermore, the organizational commitment of the officers at other divisions of Small and Medium Enterprise 
Development Bank of Thailand should also be studied    to compare and find relationship between variables for more 
completion of results, to study the formation of organizational commitment which is suitable for Small and Medium 
Enterprise Development Bank of Thailand and to compare to find the level of organizational commitment between the 
officers of Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand and the officers of other state enterprises. 
 
ความนํา 
 ปัญหาและอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสาํคญั  มีพื้นฐานมาจากการเปล่ียนแปลง
ของโลก การเขา้สู่ยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน ซ่ึงส่งผลต่อ SMEs ของไทย ไดแ้ก่  การแข่งขนัท่ีตอ้งใชค้วาม
รวดเร็ว (speed – based competition) แทนการแข่งขนัในเชิงขนาด (scale–based competition),  การผลิตท่ีตอ้ง
อาศยัความรู้ ทกัษะ และเทคโนโลย ี แทนท่ีการผลิตโดยอาศยัสินทรัพยท์างกายภาพเป็นหลกั, การเขา้ถึงเครือข่าย 
การสร้างความเช่ือมโยง มีความสาํคญัมากกว่าการเป็นเจา้ของ, ความคิดสร้างสรรคแ์ละทรัพยากรทางปัญญา หรือ
ทรัพยสิ์นทางปัญญามีค่าและมีความสาํคญักว่าการเติบโตดว้ยทุน (capital),  การขาดขอ้มูลหรือไม่มีแหล่งขอ้มูล
เพื่อนาํมาวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจเชิงธุรกิจ   และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อทดแทนการใชเ้งินกู้
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นอกระบบซ่ึงมีต้นทุนสูง รัฐบาลได้กาํหนด  “แผนแม่บทการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม             
ปี  2547–2549” โดยมอบหมายให้ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)    
เป็นกลไกเพือ่ใหก้ารช่วยเหลือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอนัเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจ  
 จากภารกิจของธนาคารท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือ พฒันาและส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ทาํให้
ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานศูนยธุ์รกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นด่านแรกในการ
ใหบ้ริการของธนาคาร  จากการท่ี ธพว. ใชก้ลยทุธ์การปฏิบติัการเชิงรุก โดยการเพ่ิมพนกังานจาํนวนมากและเปิด
ศูนยธุ์รกิจทัว่ประเทศ  เพือ่รองรับการขยายงานและสร้างความกา้วหนา้ใหก้บัองคก์ารซ่ึงก่อใหเ้กิดการเติบโตแบบ
กา้วกระโดด นั้น  ธพว. ควรจะมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน มีกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีน่าพอใจ  และมีผลการตอบรับ
จากผูป้ระกอบการในทางบวก  แต่จากการรายงานผลการดาํเนินงาน ปี 2549  ธพว. มีสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน เพียงร้อย
ละ 1.61 ยอดอนุมติัสินเช่ือลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 38 จาํนวนลูกคา้ลดลงจากปี 2548 ร้อยละ 39  ขณะท่ีค่าใชจ่้าย
ดาํเนินการ เพิ่มข้ึนจากปี 2548  ร้อยละ 6.04  (ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย, 
2549, หนา้ 25) ประกอบกบั ธพว. ประกาศแต่งตั้งผูบ้ริหารคนใหม่  เปล่ียนโครงสร้างองคก์ารและแนวทางการ
บริหาร  มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากหลงัการเปล่ียนตวัผูบ้ริหาร ส่ือเกือบทุกฉบบัรายงานข่าวว่าธนาคารขาดทุน
จนถึงขั้นเลิกจา้งพนกังานและอาจจะตอ้งปิดดาํเนินการ พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่สาํนกังานใหญ่เร่ิมทยอยลาออก  
จากสถานการณ์ท่ีสับสนไม่มีความชัดเจนในทุกๆ ดา้น พนักงานศูนยธุ์รกิจยงัคงปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เสมือนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับองค์การ ผูว้ิจัยซ่ึงเป็นพนักงานของ
ธนาคารทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนและประสานงานใหก้บัศูนยธุ์รกิจ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร
ของพนักงานศูนยธุ์รกิจ ธพว. ว่าลกัษณะส่วนบุคคลจะมีผลต่อการเกิดความผูกพนัต่อองคก์ารหรือไม่  ลกัษณะ
สภาพแวดลอ้มทั้งดา้นลกัษณะงาน  ลกัษณะองคก์าร และ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานจะส่งผลใหเ้กิด
ความผูกพนัต่อองค์การมากน้อยเพียงใด  ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพฒันา
บุคลากร เพ่ือสร้างความผกูพนัใหเ้กิดกบัพนกังานในหน่วยงานอ่ืนในองคก์ารต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานศูนยธุ์รกิจ  ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานศูนยธุ์รกิจ ธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารระหว่างพนกังานประจาํและพนกังานสัญญาจา้ง ของศูนย์
ธุรกิจ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 พนกังานประจาํและพนกังานสัญญาจา้งของศูนยธุ์รกิจ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานศูนยธุ์รกิจ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  จาํนวน 585 คน การทาํวิจยัคร้ังน้ีจะรวบรวบขอ้มูลจากประชากรทั้งหมดของศูนย์
ธุรกิจโดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.903 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ  ระยะเวลา
ปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน การจา้งงาน จาํนวน 7 ขอ้ 
 2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในองคก์าร ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ลกัษณะองคก์าร ประสบการณ์
ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) 5 ระดบั ตาม
มาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่
ท่ีศูนยธุ์รกิจ ของธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย โดยส่งแบบสอบถามไปยงั
ศูนยธุ์รกิจทัว่ประเทศ จาํนวน 585 ฉบบั และใหผู้ต้อบแบบสอบถามคืนแบบสอบถามมา ภายใน 15 วนั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลา
ปฏิบติังาน ตาํแหน่งงาน การจา้งงาน ใชม้าตราวดันามบญัญติั (nominal of scale) โดยหาค่าร้อยละ (percentage) 
 2.  วิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับสภาพแวดล้อมในองค์การ  ได้แก่  ลักษณะงาน  ลักษณะองค์การ 
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน ใชม้าตราวดัอนัตรภาค (interval scale) โดยหาค่าร้อยละ (percentage), 
ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 3. วิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็น โดยใชส้ถิติอนุมาน (inferential statistics) เปรียบเทียบค่า 
t- test เพื่อทดสอบสมมุติฐานหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของพนกังานประจาํและพนกังานสัญญาจา้ง โดย
กาํหนดความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การสรุปผลวิจยัน้ี ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาตวัเลขท่ีปรากฏ และมีการทดสอบทางสถิติเฉพาะสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวผ้ลการศึกษาจาํแนกตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  ลักษณะส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อความผูกพนัของพนักงานศูนย์ธุรกิจ 
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  1.1  เพศ จากการศึกษาพบว่า  ทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ชายค่าเฉล่ีย 3.37 หญิงค่าเฉล่ีย 3.21) โดยเพศชายและเพศหญิงมีความผกูพนัต่อองคก์ารใกลเ้คียงกนั 
  1.2  อาย ุจากการศึกษาพบว่า พนกังานศูนยธุ์รกิจทุกช่วงอาย ุมีความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.25 – 3.31) โดยพนักงานท่ีมีอายุ 41 ปีข้ึนไป มีความผูกพนัต่อองคก์าร
สูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.31) และพนกังานท่ีมีอาย ุ21 -30  ปี มีความผกูพนัต่อองคก์ารตํ่าสุด (ค่าเฉล่ีย 3.25)  
  1.3  ระดบัการศึกษา  จากการศึกษาพบว่า  พนกังานศูนยธุ์รกิจทุกระดบัการศึกษา มีความ
ผูกพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.26 – 3.43) โดยพนกังานท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา
ตรี มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงสุด  (ค่าเฉล่ีย 3.43) และพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารตํ่าสุด (ค่าเฉล่ีย 3.26)   
  1.4  สถานภาพ  จากการศึกษาพบว่า  พนกังานศูนยธุ์รกิจทุกสถานภาพไดแ้ก่ โสด  สมรส  
หย่าร้าง/หมา้ย  มีความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.24 – 3.34) โดยพนกังานท่ีมี
สถานภาพสมรสมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.34)  และพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารตํ่าสุด (ค่าเฉล่ีย 3.24) 
  1.5  ระยะเวลาปฏิบติังาน จากการศึกษาพบว่า พนกังานศูนยธุ์รกิจท่ีปฏิบติังานในธนาคาร
มีความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.23 – 3.35) โดยพนักงานท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบติังาน ตํ่ากว่า 1  ปี  มีความผูกพนัต่อองค์การสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.35)และพนักงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน
มากกวา่ 5 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์ารตํ่าสุด (ค่าเฉล่ีย 3.23) 
  1.6  ตาํแหน่งงาน  จากการศึกษาพบว่า พนกังานศูนยธุ์รกิจทุกตาํแหน่งมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.26 – 3.43) โดยพนกังานท่ีมีตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการศูนยธุ์รกิจมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.43) และพนกังานท่ีมีตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ / อาวุโส มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารตํ่าสุด (ค่าเฉล่ีย 3.26) 
 2.  เพื่อศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานศูนย์ธุรกิจ  จากการศึกษา  
พบว่า สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารทั้ง 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ลกัษณะองคก์าร และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29)  โดยลกัษณะงานมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.54)ส่วนลกัษณะองคก์ารและประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.00 – 3.32) 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานประจําและพนักงานสัญญาจ้างของ     
ศูนย์ธุรกิจ  จากการศึกษา  พบว่า  การจา้งงานแบบพนกังานประจาํและพนกังานสัญญาจา้ง มีผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.28 – 3.29) จากสมมุติฐาน “พนกังานประจาํและพนกังาน
สัญญาจา้งของศูนยธุ์รกิจ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั”  ผลจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยค่าสถิติ t - test 
พบว่า ค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติจากการทดสอบ (p) มีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีกาํหนดไวท่ี้ 0.05  
แสดงวา่ พนกังานประจาํและพนกังานสญัญาจา้งของศูนยธุ์รกิจ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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อภปิรายผล 
 1.  ลักษณะส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อความผูกพนัของพนักงานศูนย์ธุรกิจ   
  1.1  พนกังานศูนยธุ์รกิจทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าเพศไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พิชญากุล ศิริปัญญา 
(2545) เร่ืองความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาพนกังานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ  ผลการศึกษาพบวา่  เพศไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร   
  1.2 พนกังานศูนยธุ์รกิจทุกช่วงอายมีุความผูกพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่อายไุม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จิราวรรณ  หาดทรายทอง (2539) 
เร่ือง  ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณีการประปานครหลวง พบว่า อายุไม่ก่อใหเ้กิดความแตกต่างกนั
ของความผูกพนัต่อองคก์ร  และการศึกษาของ  อรวรรณ  วงศศิ์ริเดช (2544)  เร่ือง  ศึกษาระดบัความผกูพนัของ
พนกังานธนาคารซิต้ีแบงก ์ประเทศไทย ผลของการวิจยั พบวา่ อาย ุ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร   
  1.3 พนกังานศูนยธุ์รกิจทุกระดบัการศึกษา มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  จิราวรรณ  
หาดทรายทอง (2539) เร่ืองศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณีการประปานครหลวง พบว่า ระดบัการศึกษา
ไม่ก่อใหเ้กิดความแตกต่างกนัของความผกูพนัต่อองคก์ร และการศึกษาของนภาเพญ็  โหมาศวิน (2533)   เร่ืองของ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของสมาชิกในองค์การ โดยท่ีศึกษาเฉพาะกรณีของ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี จากผลการศึกษาพบว่า  ระดบัการศึกษา จะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร  และ
การศึกษาของ  อรวรรณ วงศศิ์ริเดช (2544)  เร่ือง  ศึกษาระดบัความผกูพนัของพนกังานธนาคารซิต้ีแบงก ์ประเทศไทย 
จากผลของการวิจยั พบวา่ ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  1.4  พนกังานศูนยธุ์รกิจทุกสถานภาพทั้งโสด สมรส หยา่ร้าง/หมา้ย  มีความผกูพนัต่อองคก์าร
อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่สถานภาพไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ  จิราวรรณ  หาดทรายทอง (2539) เร่ือง ศึกษาความผูกพนัต่อองค์กร ศึกษาเฉพาะกรณีการประปานครหลวง 
พบว่า สถานภาพสมรสไม่ก่อใหเ้กิดความแตกต่างกนัของความผกูพนัต่อองคก์ร และการศึกษาของ อรวรรณ วงศศิ์ริ
เดช (2544) เร่ือง ศึกษาระดับความผูกพนัของพนักงานธนาคารซิต้ีแบงก์ประเทศไทย จากผลของการวิจัย พบว่า 
สถานภาพไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร  
  1.5  พนกังานศูนยธุ์รกิจท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานกบัธนาคารตั้งแต่แรกเขา้จนถึง
ปัจจุบนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาปฏิบติังานไม่มีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์าร  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิราวรรณ  หาดทรายทอง (2539) เร่ือง  ศึกษาความผูกพนัต่อ
องคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณีการประปานครหลวง พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่ก่อใหเ้กิดความแตกต่างกนัของ
ความผกูพนัต่อองคก์ร  
  1.6  พนกังานศูนยธุ์รกิจท่ีมีตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ / อาวุโส  เจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ 
/ อาวุโส  และผูจ้ดัการศูนยธุ์รกิจ   ทุกตาํแหน่งมีความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ตาํแหน่งงานไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การและสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  จิราวรรณ  หาดทรายทอง (2539) 
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เร่ือง ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณีการประปานครหลวง พบวา่ระดบัตาํแหน่งงาน ไม่ก่อใหเ้กิดความ
แตกต่างกนัของความผกูพนัต่อองคก์ร 
 2.  ลักษณะสภาพแวดล้อมทีม่ผีลต่อความผูกพนัของพนักงานศูนย์ธุรกิจ  
  2.1  สภาพแวดล้อมด้านลักษณะงาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  รัชนิดา  ตุงคสวสัด์ิ (2545) เร่ือง  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบั
ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า  พนักงานธนาคารมี
ระดบัความพึงพอใจในงานโดยรวมแลว้อยู่ในระดบัสูง และผลการศึกษาของ  อรวรรณ  วงศศิ์ริเดช (2544)  ศึกษา
ระดบัความผูกพนัของพนกังานธนาคารซิต้ีแบงก์ ประเทศไทย จากผลของการวิจยั พบว่า ลกัษณะงาน ก็คือ ความมี
อิสระในงาน การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โอกาสกา้วหนา้ ความทา้ทายของงาน  การป้อนกลบั  เป็นส่ิงบ่งช้ีท่ีสําคญัต่อ
ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.2  สภาพแวดลอ้มดา้นลกัษณะองคก์าร  มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดับปาน
กลาง  ซ่ึงนภาเพ็ญ  โหมาศวิน (2533) ได้ศึกษาเร่ืองของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัของสมาชิกในองคก์าร  
ศึกษาเฉพาะกรณีของสํานักงานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี จากผลการศึกษาปรากฏว่า  การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน จะมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร   
  2.3  สภาพแวดลอ้มดา้นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน มีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงนภาเพญ็  โหมาศวิน (2533)  ไดศึ้กษาเร่ืองของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัของ
สมาชิกในองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณีของ สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้น
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการทาํงาน อนัไดแ้ก่ ทศันคติของผูท้าํงานต่อองคก์าร ความรู้สึกว่าตนมีความสําคญัต่อ
องคก์าร ความน่าเช่ือถือและพ่ึงพาไดข้ององคก์าร การพิจารณาความดีความชอบ ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพือ่นร่วมงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  2.4  สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารทั้ง 3 ลกัษณะ มีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารในระดบัปานกลาง  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  จิราวรรณ  หาดทรายทอง (2539) เร่ือง ศึกษาความผกูพนั
ต่อองคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณีการประปานครหลวง พบว่า พนกังานการประปานครหลวงมีความผูกพนัต่อองคก์ร อยู่
ในระดบัปานกลาง  วิไลวรรณ  แพรกสงฆ ์(2542) เร่ือง ศึกษาการเพิ่มอาํนาจในงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต ์ผลการวิจยัพบว่า พนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์
มีระดบัการเพิ่มอาํนาจในงานและระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัปานกลาง  อรพินท ์ สุขสถาพร (2542) ศึกษา
ความผูกพนัต่อองคก์าร ศึกษากรณีกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ขา้ราชการส่งเสริมการเกษตรมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารในระดบัปานกลาง  รัชนิดา  ตุงคสวสัด์ิ (2545) เร่ือง ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่พนกังานธนาคารมีระดบั
ความความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3.  ความผูกพนัต่อองค์การระหว่างพนักงานประจาํและพนักงานสัญญาจ้าง ของศูนย์ธุรกิจ  
  ลกัษณะการจา้งงานของธนาคารทั้งแบบพนกังานประจาํและพนกังานสัญญาจา้ง พบว่า ทั้ง 2 
แบบ  มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะการจา้งงานไม่มีผล
ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนโยบายของผูบ้ริหาร ท่ีระบุว่าหากการประเมินผลการปฏิบติังานของ
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พนักงานสัญญาจา้งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีถึงดีมาก จะไดรั้บการพิจารณาให้ต่อสัญญาจา้งต่อไป นอกจากน้ีสวสัดิการท่ี
พนกังานสัญญาจา้งไดรั้บไม่แตกต่างจากพนักงานประจาํ เช่น การข้ึนเงินเดือน โบนสั ค่ารักษาพยาบาล ค่าใชจ่้าย
เดินทางและเบ้ียเล้ียง  เงินกูเ้พือ่ท่ีอยูอ่าศยั  การสะสมเงินกองทุนพิเศษต่างๆ  การลาหยดุทุกประเภท เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจัยพบว่าลักษณะส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ ดังนั้ น  ผูบ้ริหารควร
ตระหนกัและใหค้วามสําคญักบัความผูกพนัต่อองคก์ารเป็นอย่างมาก ควรจดัหลกัสูตรหรือกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน 
 2. ผลการวิจยัพบว่าสภาพแวดลอ้มดา้นลกัษณะงานมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารอยู่ในระดบัมาก 
ลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย  การให้โอกาสพนกังานแสดงความคิดเห็น สามารถกาํหนดเป้าหมายและวิธีการ
ทาํงาน พนกังานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน การทาํงานท่ีมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
และขั้นตอนการดาํเนินการอยา่งชดัเจน แสดงใหเ้ห็นว่าพนกังานมีลกัษณะการทาํงานโดยไม่ยดึติดกบัรูปแบบ ไม่
มีกรอบปิดกั้นความคิด มุ่งท่ีผลสําเร็จของงาน ดงันั้นผูบ้ริหารควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานทาํงานได้
อยา่งมีอิสระมากข้ึน มุ่งท่ีผลสาํเร็จของงานเป็นหลกัมากกวา่รูปแบบและขั้นตอนของงาน 
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วฒันธรรม และความเช่ือ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ในชุมชนวดัประดิษฐาราม   
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร* 

Cultures and Beliefs of the Ethnic Groups in Wat Pradittharam Community, 
Hirunruci Sub-distr ict, Dhonbur i Distr ict, Bangkok. 

 
      พระมหาชาลี คาํรัตน์** 

      PhramahaChalee Khamrat 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 
ในชุมชนวดัประดิษฐาราม ท่ีประกอบดว้ย คนไทยเช้ือสายมอญ คนไทยเช้ือสายจีน และคนไทยมุสลิม และศึกษา
ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนวดัประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูน้าํในชุมชนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ ใน
ชุมชนวดัประดิษฐาราม ฝ่ายละ 5 คน รวม 15 คน จากประชากรทั้งส้ิน 1,099 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอน คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร และจากภาคสนาม ดว้ยการสัมภาษณ์และสังเกต วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหาและนาํเสนอดว้ยการพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มชาติพนัธ์ุชาวไทยเช้ือสายมอญ ชาวไทยเช้ือสายจีน และชาวไทยมุสลิมท่ีอาศยั
อยู่ในชุมชนวดัประดิษฐารามมีวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และ
แตกต่างกนัโดยส้ินเชิง แต่กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่านั้นก็มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมาโดยตลอด เพราะอาศยัปัจจยัท่ีเกิด
จากการแต่งงานขา้มชาติพนัธ์ุ ความเป็นเพื่อนบา้นในชุมชนเดียวกนั ความเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีสายสกุลสืบทอด
ต่อกนัมา การยอมรับนบัถือกนัในชุมชน ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจ และความร่วมมือในชุมชน ในส่วนของปัจจยั
ท่ีส่งเสริมใหก้ลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ในชุมชนวดัประดิษฐารามอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติสุขท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและความเช่ือ ปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย การมีวดัเป็นจุดศูนยก์ลางของชุมชน ความเป็นชุมชน
ดั้งเดิมมาแต่อดีต ลกัษณะนิสัยท่ีมีการประนีประนอม การเป็นชุมชนท่ีมีการศึกษา การมีผูน้าํท่ีมีความสัมพนัธ์อนั
ดีต่อกนั การอยูร่่วมกนัในชุมชนเดียวกนัมานาน ความเขา้ใจในวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั การยอมรับในประเพณี
และพิธีกรรมของกนัและกนั และคนในชุมชนร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
 
 
 
                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study cultures and beliefs of the ethnic groups in Wat 
Pradittharam Community which consisted of Thai-Mon, Thai-Chinese and Thai-Muslim, the social relationship 
that made them live together with peace and happiness in the midst of the various cultures, traditions, rites and 
beliefs of these ethnic groups in Wat Pradittharam Community, Hirunruci Sub-district, Dhonburi District, 
Bangkok. The key informants of this research were the community leaders and the old-aged people which were 
five persons from each ethnic group. Thus, there were fifteen key informants per one thousand and ninety-nine 
populations. Data collection was divided into two steps: documentary and field work by interviews and 
observations. Data analysis was made by content analyzing and presented them by descriptive analysis. 
 The research findings were that these three ethnic groups: Thai-Mon, Thai-Chinese and Thai-
Muslim in Wat Pradittharam Community had their unique cultures, traditions, rites and beliefs which were 
absolutely different from each one another. But they still had good relationship for a long time, depending on 
the factors that were due to alien marriage, being neighborhood in the same community, being the community 
with old-aged families, being accepted and respected by people in the community, having close relationship in 
business, and being joined hands in the community. The factors that supported these ethnic groups in Wat 
Pradittharam community to live in peace and happiness in the midst of their various cultures and beliefs were 
that they had had the Wat as the center of the community, the old original community since the past, their habits 
of compromise, educated members in the community, the leaders with good relationship, the high quality of life 
in the same community for a long time, understanding the cultures as well as accepting traditions and rites of 
each other and being joined hands in solving the contradictory problems. 
 
ความนํา 
 สังคมของมนุษย ์มีวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นคณะและมีความเป็นผูน้าํไม่ว่าจะมาจาก
ต่างกลุ่มชาติพนัธุ์ก็ตาม  มีอุดมคติทางวฒันธรรม  และความเช่ือในการสร้างสังคมให้เป็นระเบียบในการอยู่
ร่วมกนั  มีแบบแผนท่ีดีงามในทางปฏิบติัท่ีกลุ่มของตนเองไดส้ร้างข้ึนมาตามหลกัของศิลปะในการอยู่ร่วมกนั  
วฒันธรรม  และความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุของมนุษยจึ์งเป็นมรดกทางสังคมท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  เพราะเช่ือว่าจะทาํให้สังคมเกิดความก้าวหน้า มีความสงบสุข ความร่มเย็นอยู่ตลอดเวลา อนั
เน่ืองมาจากกลไกทางสังคมท่ีก่อเกิดจากการสร้างสรรคท์างวฒันธรรม และความเช่ือท่ีบรรพบุรุษของมนุษยไ์ดส้ั่ง
สมและถ่ายทอดมาให ้
 เบ้ืองหลงัท่ีมาของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุยอ่มมีความแตกต่างกนัทั้งทางวฒันธรรม  และความเช่ือ แต่เม่ือ
มนุษยไ์ดม้าอยู่ร่วมกนัในสังคมเดียวกนั  ทาํให้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรม และความเช่ือ เน่ืองจากอุดม
คติของแต่ละกลุ่มต่างกใ็หค้วามเช่ือถือและเช่ือมัน่ในวฒันธรรม และความเช่ือของตนเองมาแต่บรรพบุรุษ โดยไม่
สนใจต่อวฒันธรรมของกลุ่มอ่ืนท่ีอยูร่่วมสังคมเดียวกนั ทาํใหเ้กิดความไม่เขา้ใจในวฒันธรรม  และความเช่ือของ
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กนัและกนัข้ึน  มีความขดัแยง้ในสังคมตามมา  จนเกิดความแตกแยก  ขาดความเป็นเอกภาพในสังคมของมนุษย์
นั้น ๆ  
 สังคมมนุษย ์ ถึงแมจ้ะมีความหลากหลายทางวฒันธรรม และความเช่ือ  มีความแตกต่าง  มีลกัษณะ
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน  จนทาํใหส้ังคมของตนเกิดความขดัแยง้  ไม่เป็นเอกภาพก็ตาม   แต่สังคมของชาว
ชุมชนวดัประดิษฐาราม  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุหลาย ๆ กลุ่ม
อาศยัอยูร่่วมกนั อาทิ ชาวไทยเช้ือสายมอญ  ชาวไทยเช้ือสายจีน และชาวไทยมุสลิม  ซ่ึงแต่ละกลุ่มดงักล่าวไดสื้บ
ทอดวฒันธรรม  และความเช่ือประจาํกลุ่มของตนเองมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  ท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปโดย
ส้ินเชิง   ถึงแมจ้ะมีความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรมและความเช่ือภายในชุมชนวดัประดิษฐาราม
กต็าม  แต่กท็าํใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนวดัประดิษฐารามอยูก่นัอยา่งสันติสุขสามคัคีกนัตลอดมา   
 ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขสามคัคีในสังคมชาวชุมชนวดัประดิษฐารามท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวฒันธรรม และความเช่ือนั้น  พบว่าปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย 1) ความสัมพนัธ์ทางสังคม
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในชุมชนวดัประดิษฐาราม ซ่ึงประกอบดว้ย 1.1)การแต่งงานขา้มชาติพนัธ์ุ 1.2) ความเป็นเพื่อน
บา้นในชุมชนเดียวกนั 1.3) ความเป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีสายสกุลสืบทอดกนัมา 1.4) การยอมรับนบัถือกนัในชุมชน 
1.5) ความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจ1.6 ความร่วมมือในชุมชน  และ  2)  ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหก้ลุ่มชาติพนัธุ์ในชุมชนอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติ  ประกอบดว้ย 2.1) การมีวดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 2.2) ความเป็นชุมชนดั้งเดิมมาแต่อดีต 2.3) 
ลกัษณะนิสยัท่ีมีการประนีประนอม 2.4) การเป็นชุมชนท่ีมีการศึกษา 2.5) การมีผูน้าํชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั 2.6) การอยูร่่วมชุมชนเดียวกนัมานาน 2.7) ความเขา้ใจในวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 2.8) การใหค้วามเคารพใน
คติความเช่ือของกนัและกนั 2.9) คนในชุมชนร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การทาํวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดวตัถุประสงคใ์นการทาํวิจยัไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
  1. เพื่อศึกษาวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ของ   
คนไทยเช้ือสายมอญ คนไทยเช้ือสายจีน คนไทยมุสลิม ในชุมชนวดัประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี   
กรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ   
ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ คนไทยเช้ือสายมอญ         
คนไทยเช้ือสายจีน และคนไทยมุสลิม ในชุมชนวดัประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวจิยั 
      การทาํวิจัยเร่ือง วฒันธรรม และความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธุ์ ชาวชุมชนวดัประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี        
เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัและพฒันาการในการดาํเนินการวิจยัโดย
แยกกลุ่มในการหาขอ้มูลอยา่งชดัเจน อาทิ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหรือผูใ้หข้อ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล อุปกรณ์เก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล ระยะเวลาในการวิจยั และขั้น
นาํเสนอผลงานวิจยั  ซ่ึงมีวิธีการดาํเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
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 ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  หมายถึงประชากรท่ีผูว้ิจยัใชเ้กบ็ขอ้มูลคร้ังน้ี มีจาํนวน 699 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี คือ กลุ่มคนไทยเช้ือสายมอญ จาํนวน 496 คน กลุ่มคนไทยเช้ือสายจีน จาํนวน  108 คน 
และกลุ่มคนไทยมุสลิม จาํนวน 95 คน ท่ีมีถ่ินกาํเนิดอยู่ในชุมชนวดัประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 
 การวิจยัคร้ังน้ีไดมี้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย ผูท่ี้ใหข้อ้มูลสําคญั ผูว้ิจยัไดจ้ดัเป็น
กลุ่มเฉพาะ  เรียกว่า ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informants) ในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ผูน้าํในชุมชนวดัประดิษฐาราม  และผูเ้ฒ่า   
ผูแ้ก่ของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท่ีอยูใ่นชุมชนวดัประดิษฐาราม  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ประกอบ  
ไปดว้ย ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ของคนไทยเช้ือสายมอญ จาํนวน 5 คน ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่คนไทยเช้ือสายจีน จาํนวน 5 คน  ผูเ้ฒ่า  ผูแ้ก่คน
ไทยมุสลิม จาํนวน 5 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการทาํวิจยัเพ่ือจดัหาขอ้มูลไดห้ลายทาง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ทาํการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
  3.1  แบบรวบรวมเอกสาร  คือ แบบรวบรวมเอกสาร   ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล และศึกษาจาก
เอกสารในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
   -  ศึกษาขอ้มูลจากหนงัสือ  และเอกสารต่าง ๆ เพื่อศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์  
ความเป็นมา ตั้ งแต่ถ่ินกาํเนิด การเขา้สู่ประเทศไทย  จนกระทั่งการมาตั้ งถ่ินฐานในชุมชนวดัประดิษฐาราม           
แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวไทยมอญ  ชาวไทยจีน  และชาวไทยมุสลิม 
   -  ศึกษาขอ้มูลจากบทความทางวิชาการ  สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ  เพ่ือศึกษาถึงข้อมูลในชุมชน ความคิด ความเช่ือ แบบแผนประเพณี วัฒนธรรม  
ความสัมพนัธ์  การปรับตวัในการอยูร่่วมกนัโดยวิธีต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวไทยมอญ  ชาวไทยจีน  และชาวไทย
มุสลิม 
   -  ศึกษาขอ้มูลจากแนวคิด  ทฤษฎีต่าง ๆ  เพื่อนาํมาเป็นองคป์ระกอบเคร่ืองมือใน
แนวทางการศึกษา  คน้ควา้  และการทาํงานในเวลาลงพ้ืนท่ีหรือภาคสนาม  
  3.2 แนวคาํถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แนวคาํถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ เม่ือเวลาลงพ้ืนท่ี
เพื่อเกบ็ขอ้มูลในภาคสนาม ผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมแนวคาํถามอยา่งน้ี 
   -  แนวคาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์น้ี  ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมคาํถามเป็นแบบมีโครงสร้าง
ไวเ้พ่ือสัมภาษณ์ในการลงเก็บขอ้มูลภาคสนาม  โดยใชวิ้ธีสัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลในประเดน็ท่ีเก่ียวกบั ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ของชุมชนวดัประดิษฐาราม   และวฒันธรรม ประเพณี 
พิธีกรรม ความเช่ือ และความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนัระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์ชาวไทยเช้ือสายมอญ  ชาวไทยเช้ือสายจีน  
และชาวไทยมุสลิม ในชุมชนวดัประดิษฐาราม  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
  3.3  แนวทางการสังเกต  คือ ผูว้ิจยัไดท้าํการสังเกตกลุ่มชนชาติพนัธ์ุชาวไทยเช้ือสายมอญ  
ชาวไทยเช้ือสายจีน  และชาวไทยมุสลิม  ในชุมชนวดัประดิษฐาราม  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  โดยใชว้ิธีสงัเกตดงัน้ี 
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   -  ในการสังเกต ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตในการทาํวิจยัคร้ังน้ีทั้งสองแบบ  คือทั้ง
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participant Observation)                                  
   -  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม  ผูว้ิจยัใชส้งัเกตกบักลุ่มชนชาวเช้ือสายไทยมอญและ
กลุ่มชนชาวไทยเช้ือสายจีนชนชาวไทยจีนในชุมชนวดัประดิษฐาราม เก่ียวกบั  วิถีชีวิต  วฒันธรรมประเพณี  และ
ความเช่ือ  ท่ีทุกคนไดป้ฏิบติัอยูทุ่กวนัน้ี 
    -  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ผูว้ิจยัใชส้ังเกตวิธีน้ีกบักลุ่มชนชาวไทยมุสลิม
ถึงวิถีชีวิต กิจกรรมพิธีการแต่งงาน  และการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา  เช่น การทาํละหมาด เป็นตน้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร   มีวิธีการดงัน้ี 
  1. ดา้นภูมิศาสตร์กายภาพ ไดศึ้กษาหนงัสือ  ตาํรา เอกสาร บทความ แผนท่ีชุมชนวดั
ประดิษฐาราม   และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมของชุมชนวดั
ประดิษฐาราม เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจถึงอดีตและปัจจุบนัของชุมชนวดัประดิษฐาราม  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 
  2. ดา้นสังคมและวฒันธรรม ไดศึ้กษา หนงัสือ ตาํรา เอกสาร บทความและงานวิจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรม  เพื่อใหท้ราบถึง  วฒันธรรม  ประเพณี  พิธีกรรม ความเช่ือ   และความสัมพนัธ์ใน
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม   ของกลุ่มชาติพนัธ์ุของชาวไทยเช้ือสายมอญ 
ชาวไทยเช่ือสายจีน  และชาวไทยมุสลิม  ในชุมชนวดัประดิษฐาราม  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
 ขั้นเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม มีวิธีการดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลจากเอกสาร การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการลงพื้นท่ีภาคสนาม ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบ 
รวมขอ้มูลจากเอกสารก่อนลงภาคสนาม โดยไดศึ้กษา หนงัสือ  ตาํราเอกสาร บทความ  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่าง ๆ  เพ่ือศึกษาขอ้มูลทาง  ภูมิศาสตร์กายภาพ  ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน  สภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชนวดัประดิษฐา
ราม  และชุมชนใกลเ้คียง 
  2. ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์   ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (structured  interview  or  formal  interview) โดยผูว้ิจยัไดเ้ตรียมคาํถามสาํหรับการ
สัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้   สาํหรับสัมภาษณ์ผูน้าํในชุมชนวดัประดิษฐาราม  ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวไทยเช้ือ
สายมอญ  ชาวไทยเช้ือสายจีน  และชาวไทยมุสลิมท่ีอยูใ่นชุมชนวดัประดิษฐารามมาแต่กาํเนิด   โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก  เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลทางวฒันธรรม   ประเพณี   พิธีกรรม    ความเช่ือ  ความรู้สึกต่อกนัในการอยู่
ร่วมกัน   และความเป็นมา ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ในชุมชนวดัประดิษฐาราม   แขวงหิรัญจี   เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 
  3. ขอ้มูลจากการสังเกต โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตเก่ียวกบัการวิจยัในคร้ังน้ี ทั้งสองแบบ 
คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participant 
Observation) 
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  4.  ดา้นภูมิศาสตร์กายภาพ ผูว้ิจยัไดท้าํการออกสาํรวจในพื้นท่ีอนัเป็นพื้นท่ีจะทาํการวิจยั 
ไดแ้ก่ชุมชนวดัประดิษฐาราม แขวงหิรัญรูจี   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีดงัน้ี คือ 
   - แผนท่ีผงัชุมชน  จากฝ่ายพฒันาชุมชน  สาํนกังานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
       - แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ  จากกรมแผนท่ีทหารบก 
       - แผนท่ีผงัชุมชน  จากศูนยเ์จา้คุณพระประยุรวงศ์ (ศูนย  ์26)  สํานักอนามยั 
กรุงเทพมหานคร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 อุปกรณ์ท่ีช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป เทปบนัทึกเสียง สมุด
บนัทึกภาคสนาม  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis)   
แบบอุปนยั (Inductive Method) และตรวจสอบขอ้มูลดว้ยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation)  คือ  
ในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดม้าให้ตรงกบั
กรอบแนวความคิด  และวตัถุประสงค์ของงานวิจัยคร้ังน้ี  โดยสร้างสมมติฐานเบ้ืองตนข้ึน   เพื่อให้เหมาะสม
ครอบคลุมจนแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีไดถู้กตอ้ง  เท่ียงตรง  และน่าเช่ือถือ  โดยมีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าดว้ยวิธี
รวบรวมขอ้มูล จาก  3  วิธี 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเน้ืองานวิจยัช้ินน้ีข้ึนตอ้งอาศยั ขอ้มูลจาก
เอกสารเชิงประวติัศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เป็นส่วนประกอบ ดังนั้น จึงอาศยัหลกัการวิเคราะห์ทาง
ประวติัศาสตร์   เขา้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เช่น   
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ขอ้มูลดา้นเน้ือหา โดยการใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา แบบอุปนยั (Inductive Method 
  2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์   ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ขั้น
น้ีไดท้าํการบนัทึกเทป  ทาํการถอดเทป การจดบนัทึกใหม่ เพื่อเตรียมเขา้สู่การใหค้วามหมายขอ้มูล  การจดัหมวดหมู่  
และการวิเคราะห์  เช่น  สร้างสมมติฐานชัว่คราว  แยกประเภทขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั 
  3. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสงัเกต ในการท่ีไดข้อ้มูลจากการสงัเกต ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล
ท่ีไดม้าจากการสังเกต เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้ง แม่นยาํ และเท่ียงตรง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี เช่น สร้างสมมติฐาน
ชัว่คราว แยกประเภทของขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยัแลว้สรุปผลในเน้ือหาของการวิจยัและนาํเสนอผลการวิจยั
แบบพรรณนาวิเคราะหเ์พ่ือตอบคาํถามการวิจยั 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาวิจยักลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ในชุมชนวดัประดิษฐารามถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุชาวไทยเช้ือสายมอญ  ชาวไทยเช้ือสายจีน  และชาวไทยมุสลิมพบว่า แต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างก็มี
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน  เก่าแก่ พ้ืนฐานชีวิตของบรรพบุรุษต่างก็อยูน่อกประเทศไทยทั้งหมด แต่ก็
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เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีบรรพบุรุษท่ีไดป้ลูกฝังความเป็นเอกลกัษณ์ในทางชาติพนัธ์ุของเฉพาะตนมาแต่อดีต สร้าง
จิตสาํนึกทางชาติพนัธุใ์หมี้ความรักใคร่ในกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเอง  โดยท่ีเกิดจากความเป็นเผา่พนัธ์ุและสายเลือด
ของความเป็นหน่ึงเดียวท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเอง  ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ  คายส์ (Charles F. Keyes)  
ท่ีให้แนวความคิดไวว้่า  จากงานวิจยัหลาย ช้ินท่ีเก่ียวกบัชาติพนัธุ์พิสูจน์แสดงให้เห็นว่าสํานึกทางชาติพนัธ์ุคือ
ปัจจยัของความสัมพนัธ์ทางสังคม(social  relations) สาํนึกทางชาติพนัธ์ุจึงมีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งกบัเร่ืองของการสืบ
สายเลือดจากบรรพบุรุษการนบัร่วมในระบบเครือญาติการรับเอาและร่วมกนัรักษามรดกทางวฒันธรรม เช่น ภาษา
และศาสนา  สาํนึกทางชาติพนัธุ์เป็นรูปแบบหน่ึงของการจดัองคก์รทางสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ โทมสั 
ฮิลแลนด์ อีริคเซน (Thomas Hylland Eriksen)ใหแ้นวคิดไวว้่า สาํนึกทางชาติพนัธ์ุเป็นวิธีการหน่ึงในการสร้าง
ระบบและความเขม้แขง็ในการจดัแบ่งคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม    ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีความสาํนึกในความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มคนอ่ืน 
 ชาวมอญชุมชนวดัประดิษฐารามไดป้ระกอบประเพณีและพิธีกรรมอนัเก่าแก่ของตนเองไวไ้ดอ้ย่าง
มัน่คง  และก็ไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นานม ไดร่้วมกนัอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี โดยมีการปฏิบติักระทาํการสืบ
ต่อกนัมาอยา่งต่อเน่ือง  แต่ในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมเมืองท่ีมีความเจริญและรวดเร็วในการดาํเนินชีวิต ประเพณี
บางอยา่งกไ็ม่ไดรั้บการสืบต่อ  น่ืองจากชาวมอญในปัจจุบนัมีจาํนวนลดลงตามกาลเวลา ชาวมอญท่ีเป็นคนเฒ่าคน
แก่กล็ม้หายตายจากกนัไปเร่ือย ๆ ความเป็นชาวมอญมีไม่เตม็ร้อยเปอร์เซ็นต ์ เน่ืองจากในชุมชนวดัประดิษฐาราม
ไดมี้การยา้ยเขา้ยา้ยออกอยูก่นัเป็นประจาํ  คนต่างถ่ินกเ็ขา้มาอยูใ่นชุมชนน้ีมากข้ึน ชาวมอญกล็ดจาํนวนลงไปเร่ือย  
ซ่ึงประเพณีบางอยา่งชาวมอญในชุมชนแห่งน้ีก็รักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งเหน่ียวแน่น  แต่ประเพณีบางอยา่งก็ลบหายไป
จากชุมชนแห่งน้ีไปตามสถานการณ์บา้นเมืองในเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 ลกัษณะเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สุภาพร มากแจง้  (2540)  พบว่า  ชาวมอญบางกระด่ีมีลกัษณะ
ชุมชนเป็นชุมชนพึ่งตนเอง  มีการซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัภายในชุมชนมีช่างฝีมือประจาํหมู่บา้นมีวดัเป็นศูนยก์ลาง
ของชุมชน  ความสัมพนัธ์ในชุมชนเป็นความสัมพนัธ์ฉันเครือญาติ   มีผูอ้าวุโสประจาํหมู่บา้นเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา
เก่ียวกบัขนบประเพณีและพิธีกรรมต่าง  ๆ ชาวมอญบางกระด่ีนิยมปลูกบา้นเป็นเรือนไทยใตถุ้นสูง มีระเบียง
บนัไดนอกบา้น เพื่อความสะดวกในการจดังานศพตามความเช่ือว่าหา้มนาํศพลอดใตถุ้นบา้น  ชาวมอญ บางกระด่ี
มีความเช่ือทั้ งเร่ืองผีและความเช่ือทางพุทธศาสนา  รวมทั้ งความเช่ือโชครางและส่ิงอปัมงคล  จึงมีพิธีกรรม
เก่ียวกบัผีเช่น  การบูชาผีเรือน  การรําผี   การทรงเจา้   การชอ้นขวญั  ร่วมไปกบัพิธีกรรมทาง พุทธศาสนา  เช่น  
การทาํบุญ  ตกับาตร   สวดมนต ์ ฟังธรรม   ถืออุโบสถศีล    ปัจจุบนัวิถีชีวิตของชาวมอญบางกระด่ีมีแนวโนม้ท่ีจะ
มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมพ่ึงตนเองไปสู่สังคมบริโภค เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่
สังคมอุตสาหกรรม  ทาํใหช้าวบางกระด่ีมีฐานะดีข้ึนจากการขายท่ีดิน   เพื่อเป็นโรงงานอุตสาหกรรมชาวบา้นมี
เวลาว่างมากข้ึน มีเงินจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน   ทาํใหค้วามสัมพนัธ์เชิงพึ่งพาอาศยักนัหมดไป วยัรุ่นเร่ิมมีปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทและปัญหายาเสพติด  ไม่สามารถใชภ้าษามอญในการส่ือสารภายในครอบครัวได ้เยาวชนรุ่นใหม่
อ่าน เขียน  และพูดภาษามอญไม่ได ้วฒันธรรมของชุมชนเร่ิมอ่อนตวัลง ประเพณีบางอยา่งถูกละเลยเน่ืองจาก ไม่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในปัจจุบนั 
 การศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุในชุมชนวดัประดิษฐาราม  แขวงหิรัญ
รูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวไทยเช้ือสายมอญ ชาวไทยเช้ือสายจีน ชาว
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ไทยมุสลิม ทั้ง  3  กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างก็มีความโดดเด่นทางวฒันธรรม  และคติความเช่ือท่ีแตกต่างกนั  มีเอกลกัษณ์
ท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงกท็าํใหเ้กิดความหลากหลายทางวฒันธรรม และคติความเช่ือตามมา  แต่ถึงกระนั้นก็มิไดท้าํให้
กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ท่ีอยูร่่วมชุมชนวดัประดิษฐารามเดียวกนัเกิดความแตกแยก  แต่ทั้ง 3 กลุ่มดงักล่าว ต่างก็มี
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัภายในชุมชนวดัประดิษฐาราม  โดยความสัมพนัธ์ท่ีประกอบดว้ย 1)  การแต่งงานขา้ม
ชาติพนัธุ 2) ความเป็นเพื่อนบา้นในชุมชนเดียวกนั 3) ความเป็นชุมชนท่ีมีครอบครัวเก่าแก่ 4) การยอมรับนบัถือ
กนัในชุมชน 5)  ความสัมพนัธ์ในเชิงเศรษฐกิจ 6)  ความร่วมมือในชุมชน ลกัษณะเช่นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ  แพร  ศิริศกัด์ิดาํเกิง  (2546)  พบว่า  การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชาติพนัธ์ุทาํใหเ้กิดสาํนึกทางชาติพนัธ์ุในสังคม
เมืองชาวมลายมุูสลิมและชาวจีนต่างมีกระบวนการใหค้วามหมายและสร้างตวัตนของกลุ่มเพื่อจาํแนกกลุ่มของตน
จากอีกกลุ่มอย่างชดัเจน  สําหรับในย่านสายกลางคนมลายูมุสลิมกบัคนจีนมีค่านิยมร่วมกนัมีกลไกการปรับตวั
และลดความขดัแยง้ในการอาศยัอยูร่่วมกนั  รวมทั้งคนมลายมุูสลิมไดป้รับอตัลกัษณ์ของกลุ่มตนในการอยูร่่วมกบั
กลุ่มคนจีน   กรณีศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคนในทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรมน้ี  น่าจะเป็นตวัอย่างท่ีจะแสดง
ใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นในการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินท่ีไม่เพยีงทาํใหเ้ขา้ใจความแตกต่างทางชาติพนัธ์  แต่
จะทาํให้เขา้ใจความหลากหลายของชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีการปรับตวัต่อสภาวะแวดลอ้มและมีโครงสร้าง
ภายในสังคมท่ีแตกต่างกัน  องค์ความรู้น้ีน่าจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายแก้ปัญหาในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยท่ีได้ทาํการศึกษาถึงวฒันธรรมและความเช่ือของกลุ่มชาติพนัธ์ุในชุมชนวดัประดิษฐาราม  
สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาความสัมพนัธ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในชุมชนวดัประดิษฐาราม  ใหมี้ความเหมาะสม  
และเจริญข้ึนในดา้นสังคม  วฒันธรรม  ความเช่ือ  และเศรษฐกิจ  โดยผลการวิจยัจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงวิถีชีวิต  วฒันธรรม  
ความเช่ือตลอดทั้งคน้พบปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในชุมชน และปัจจยัท่ีส่งเสริมใหค้นในชุมชนอยู ่ 
กนัอยา่งสนัติ  เพ่ือวิเคราะห์ถึงศกัยภาพของการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติดว้ยความมัน่คงตลอดไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุของ
ส่วนคลงัพสัดุบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรับ-
ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 377 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหา ความถ่ี ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริการรับ-ส่งพสัดุของส่วนคลังพัสดุ ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น คือ ดา้นพสัดุ ดา้นพนกังานขนส่ง  
ดา้นระยะเวลาจดัส่ง ดา้นสถานท่ีจดัส่งและการบริการอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก 4 รายการ คือ การใหบ้ริการขนส่งพสัดุไดท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุ สภาพความเรียบร้อยของพสัดุ
ท่ีขนส่ง ความครบถว้นของพสัดุท่ีขนส่ง และความรวดเร็วในการนาํส่งพสัดุเร่งด่วนและสาํคญั การเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรับ-ส่งพสัดุของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
พบว่า เฉพาะผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจ ด้านพนักงานขนส่ง แตกต่างกันอย่างมี 
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูใ้ชบ้ริการท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นการบริการอ่ืนๆ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were : to study factors  affecting service user  satisfaction towards 
parcel delivery of warehouse sector of TOT public company limited,   and  to compare factors  affecting service 
user  satisfaction towards parcel delivery of warehouse sector of TOT public company limited, classified by  
demographic traits.  There were  377 samples. The questionnaire was research tool. Using the package program, 
the statistical data analysis  were as frequency, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The findings  revealed  that : the service user  satisfaction  towards parcel delivery of warehouse 
sector overall was  at moderate level. When considered  aspect by aspect, the service user satisfactions in all 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
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aspects, which were the parcel aspect, the delivery staff aspect, the delivery period, the place  aspect, and the 
other services aspect, were at moderate level. When considered item by item, the service user  satisfactions 
were at high level.  The comparison results of factors  affecting service user  satisfaction towards parcel 
delivery of warehouse sector, classified by  demographic traits indicated the service user  with different 
education had satisfaction in the delivery staff aspect with statistical difference at significance level  of 0.01, 
and with different work in the other services aspect with statistical difference at significance level  of 0.01 
 
ความนํา 
 ภายใตก้ระแสโลกาภิวตันท่ี์เปล่ียนแปลงไป ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้ง
ในด้านดีและดา้นไม่ดีต่อสังคม รัฐบาลไดต้ระหนักถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาคนและสังคม เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ประเทศชาติ รัฐบาลจึงถือว่าการพฒันาคนและสังคมใหมี้คุณภาพเป็นนโยบายท่ีสาํคญั จึงไดมี้การ
ตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึง    สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดจ้ดัทาํ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ในระยะ 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2559 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545) โดยเป้าหมายสําคญัเน้น การพฒันาคน การปฏิรูปการศึกษา โดยให้ทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผูส้ําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในทุกระดับในทุกประเภทของ
การศึกษา ไดมี้โอกาส ในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ เพื่อการพฒันาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยรัฐบาลไดด้าํเนินการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให ้กระจายทัว่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบหอ้งสมุดสมยัใหม่ หอ้งสมุดมีชีวิตหรืออุทยานการเรียนรู้ (TK Park: Thailand 
Knowledge Park) พิพิธภณัฑเ์พื่อการเรียนรู้แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยก์ารเรียนรู้ ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ศูนยค์วามรู้ชุมชน หอ้งสมุดประชาชน หอ้งสมุดโรงเรียน ซ่ึงหนงัสือ
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ท่ีดี ท่ีสุด ช่วยเสริมสร้างปัญญา รวมทั้งรัฐบาลไดก้าํหนดใหปี้ 2547 เป็นปีส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ การอ่าน หนังสือเป็นวิธีการเพิ่มเติมความรู้ท่ีดี ในส่วนของภาครัฐบาลและเอกชนจึงไดจ้ัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนอ่านหนงัสือมากข้ึนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนงัสืออยา่งจริงจงั ตั้งแต่เด็กจน
ตลอดชีวิต เช่น การรณรงครั์กการอ่าน นอ้มเกลา้ฯ ถวายในหลวง โครงการละครสัญจรเยี่ยมโรงเรียน รณรงครั์ก
การอ่าน โดยการใช้ส่ือละครชุด ท่องโลกนิทานหรรษา เทศกาลหนังสือเด็กสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 
และงานสัปดาห์หนงัสือนานาชาติ คร้ังท่ี 4 (Bangkok International Book Fair 2006) ระหว่างวนัท่ี 29 มีนาคม – 9 
เมษายน 2549 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการในนามภาครัฐ และสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศ
ไทยในนามภาคเอกชนพร้อมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างจึงไดร่้วมแรงร่วมใจจดังานข้ึน 
 ผลจากการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐบาลและเอกชน ประชาชนมีการต่ืนตวัท่ีจะหาความรู้  โดย
จาก การฟัง การดูและ การอ่านหนงัสือ จึงเป็นผลทาํอตัราการรู้หนงัสือ หรือ การอ่านออกเขียนไดข้องประชากร 
อาย ุ15 ปีข้ึนไป มีอตัราเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 91.0  เพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ 94.95 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2548,หนา้ 28) 
 ดว้ยในบริเวณซอยรามคาํแหง 24 เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีคนอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นและเป็นท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลยัรามคาํแหงซ่ึงจากการสนบัสนุนของรัฐบาลส่งผลให้อตัราการเขา้เรียนของเด็กไทยในแต่ละระดบั
การศึกษาก็มีอตัราสูงข้ึน โดยเฉพาะการเขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษา มีเยาวชนอายุระหว่าง 18-21 ปีศึกษาต่อใน
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ระดบัอุดมศึกษาเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 38.95 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 53.37 ในปี 2548  ประกอบกบัรัฐบาล จะจดัตั้ง
กองทุนใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา ท่ีผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (Income Contingency Loans: ICL) จึงทาํใหมี้จาํนวน      
นกัศึกษาใหม่เพิม่ข้ึนทุกปี  
 หนงัสือเป็นแหล่งความรู้เป็นท่ีนิยมตลอดมาและช่วยเพิม่ความรู้ใหแ้ก่ทุกคน ซ่ึงการศึกษาในปัจจุบนัท่ี
สังคมเป็นสังคมท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสาร เป็นส่ิงสําคญั ความรู้เกิดจากการศึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้ง
การหาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีสนใจ หนงัสือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ท่ีดีท่ีสุด นอกจากการอ่านหนงัสือ
ตาํราเรียนจะเป็นการเพิ่มความรู้และ เกิดความคิด   สร้างสรรค ์ยงัมีหนงัสือท่ีใหค้วามบนัเทิง ความสนุกสนาน 
และช่วยผ่อนคลาย เช่น นิยาย เร่ืองสั้น นิตยสาร การ์ตูน เป็นตน้  หนงัสือดงักล่าวยงัมีราคาท่ีค่อนขา้งสูง สาํหรับ
นกัศึกษาท่ียงัไม่มีรายไดจึ้งไม่สามารถซ้ือหนงัสือท่ีตนเองสนใจอ่านไดทุ้กเล่ม ร้านเช่าหนงัสือจึงเป็นทางเลือกท่ี
ประหยดัใหก้บันกัศึกษา 
 จากความเป็นมาขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเช่าหนงัสือของผูบ้ริโภค  
บริเวณซอยรามคาํแหง 24  ซ่ึงเป็นแหล่งใกลม้หาวิทยาลยัรามคาํแหง  และมหาวิทยาลยัอสัมชญัและเป็นแหล่ง 
ชุมชนซ่ึงมีผูค้นอาศยัอยา่งหนาแน่นเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการดาํเนินธุรกิจร้านเช่าหนงัสือ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเช่าหนงัสือของผูบ้ริโภคบริเวณซอยรามคาํแหง 24 
 2.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเช่าหนงัสือของผูบ้ริโภคซอยรามคาํแหง 24 
 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการเช่าหนังสือของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 พฤติกรรมการใชบ้ริการเช่าหนงัสือของผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ  ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเช่าหนังสือบริเวณซอย รามคาํแหง 24  
จาํนวน 200 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณซอยรามคาํแหง 24 ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608 ) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยั  132  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมี การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงาน 
วิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยแบบ 
สอบถามมี 2 ตอน คือ 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายงุาน ระดบัการศึกษา และงานท่ีปฏิบติั  
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 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั
(มหาชน) ดา้นต่าง ๆ คือ พสัดุ พนกังานขนส่ง ระยะเวลาจดัส่ง สถานท่ีจดัส่ง และการบริการอ่ืน ๆ ลกัษณะของ 
คาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 17 ขอ้ 
 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั
วตัถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แล้วนํามาปรับปรุง 
แกไ้ข เพือ่ใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 นาํแบบสอบถามไปทาํการทดลองใชก้บัพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่งใน
การวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั  (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.897 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามจาํนวน 377 ฉบบัไปตามส่วนงานในเขต 
นครหลวงและภูมิภาคท่ีใชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ผา่นทางตน้สังกดั
ตามระดบั ระหวา่งวนัท่ี 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ใหผู้ใ้ชบ้ริการตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามคืนท่ีผูว้ิจยั 
ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนมา จาํนวน 375 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.47 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้าการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลงรหสั  
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ  
F-test  ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรับ – ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั  
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยใชค่้าเฉล่ีย  ( x )  และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในบริการรับ - ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน)   ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามเพศโดยใช ้t-test  
 4. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการรับ – ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดา้นต่าง ๆ ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน (analysis of variance  = F-test) 
 5. เปรียบเทียบพหูคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( x ) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแต่ละคู่จากผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Tukey (Tukey’s HSD test) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.87 อายุงานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 38.13 
รองลงมา 11 – 15 ปี ร้อยละ 32.80 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 56.80 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
24.00 งานท่ีปฏิบติั คือ งานอ่ืน ๆ ร้อยละ 35.20 รองลงมางานธุรการ ร้อยละ 29.60  
 2. การวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการรับ – ส่งพสัดุของส่วนคลังพสัดุ บริษัท  
ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการรับ – ส่งพสัดุของส่วน
คลงัพสัดุ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.12) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นสรุปได ้ดงัน้ี 
  พสัดุ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.32) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.58 – 3.78) 2 รายการ คือ 
  1.  สภาพความเรียบร้อยของพสัดุท่ีขนส่ง 
  2.  ความครบถว้นของพสัดุท่ีขนส่ง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายงุาน ทุกระดบัการศึกษา 
และทุกกลุ่มงานท่ีปฏิบติั 
  พนักงานขนส่ง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.97) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.86 – 3.03) ทุกรายการ คือ 
  1.  การติดต่อประสานงานและการอาํนวยความสะดวกในการขนส่งพสัดุ 
  2.  กิริยามารยาทของพนกังาน 
  3.  ความกระตือรือร้นในการทาํงานของพนกังาน 
  4.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายงุาน ทุกระดบัการศึกษา 
และทุกกลุ่มงานท่ีปฏิบติั 
  ระยะเวลาที่จัดส่ง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.47) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.51 – 3.87) 2 รายการ คือ 
  1.  การใหบ้ริการขนส่งพสัดุไดท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุ 
  2.  ความรวดเร็วในการนาํส่งพสัดุเร่งด่วนและสาํคญั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง อายงุาน 1 – 5 ปี, 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี ทุก
ระดบัการศึกษา ปฏิบติังานการเงิน และธุรการ 
  สถานทีจ่ัดส่ง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.91) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.89 – 2.93) ทุกรายการ คือ 
  1.  ขนส่งพสัดุไดถู้กตอ้งตามส่วนงานของผูใ้ชบ้ริการ 
  2.  ขนส่งพสัดุใหถึ้งหน่วยงานของผูใ้ชบ้ริการ 
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  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายงุาน ทุกระดบัการศึกษา 
และทุกกลุ่มงานท่ีปฏิบติั 
  การบริการอ่ืน  ๆ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 2.92)  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.79 – 3.06) ทุกรายการ คือ 
  1.  สภาพความเรียบร้อยของรถขนส่งพสัดุหรืออุปกรณ์ยกขนท่ีใหบ้ริการ 
  2.  การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบังานขนส่งพสัดุ 
  3.  ความสะดวกในการติดตามงานก่อนและหลงัจดัส่งพสัดุ 
  4.  ความคล่องตวัของกระบวนการจดัส่งพสัดุ 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายงุาน ทุกระดบัการศึกษา 
และทุกกลุ่มงานท่ีปฏิบติั 
 3. การเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรับ-ส่งพสัดุของผู้ใช้บริการจําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการรับ – ส่ง
พสัดุของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  พสัดุ ผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ สภาพความเรียบร้อยของพสัดุท่ีขนส่ง 
  พนักงานขนส่ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 ขอ้ คือ การติดต่อประสานงานและการอาํนวยความสะดวกในการขนส่ง 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ คือ 
  1.  ความกระตือรือร้นในการทาํงานของพนกังาน 
  2.  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายงุานต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ มีมนุษย
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ 
  สถานท่ีจดัส่ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ 
คือ ขนส่งพสัดุใหถึ้งหน่วยงานของผูใ้ชบ้ริการ 
  การบริการอ่ืน  ๆ ผูใ้ช้บริการท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 3 ขอ้ คือ 
  1.  ความคล่องตวัของกระบวนการจดัส่งพสัดุ 
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  2.  ความสะดวกในการติดตามงานก่อนและหลงัจดัส่งพสัดุ 
  3.  การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบังานขนส่งพสัดุ 
 
อภปิรายผล 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งพสัดุของส่วนคลังพสัดุ บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน)
  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการรับ – ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.91 – 3.47)            
ทั้ง 5 ดา้น เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นระยะเวลาจดัส่ง ดา้นพสัดุ ดา้นพนกังานขนส่ง ดา้นการ
บริการอ่ืน ๆ และดา้นสถานท่ีจดัส่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เฉพาะดา้นพสัดุ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ( x = 3.58 – 3.78) 2 รายการ คือ 
   1.  สภาพความเรียบร้อยของพสัดุท่ีขนส่ง 
   2.  ความครบถว้นของพสัดุท่ีขนส่ง 
และดา้นระยะเวลาจดัส่ง ผูใ้ชบ้ริการมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.51 – 3.87) 2 รายการ คือ 
   1.  การใหบ้ริการขนส่งพสัดุไดท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการ 
   2.  ความรวดเร็วในการนาํส่งพสัดุเร่งด่วนและสาํคญั 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณกร อินทร์พยงุ (2541) ศึกษาเร่ือง แบบจาํลองทางเลือก
พาหนะสาํหรับขนส่งสินคา้ กรณีศึกษาการขนส่งสินคา้ระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวนัออกของประเทศ
ไทย ผลการศึกษา พบว่า ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพาหนะในการขนส่งสินคา้ของบริษทั เช่น ระยะเวลา
ในการขนส่งสินคา้ ระดบัการบริการสาํหรับพาหนะแต่ละประเภท ฯลฯ และผลของการพฒันาแบบจาํลอง พบว่า 
การพยากรณ์การเลือกพาหนะสาํหรับขนส่งสินคา้สามารถทาํไดโ้ดยการใชแ้บบจาํลอง 2 แบบจาํลองยอ่ย ๆ และ
ผลการทดสอบแบบจาํลอง พบว่า แบบจาํลองท่ีพฒันาข้ึนถูกนาํไปทดสอบผลกระทบของนโยบายดา้นการขนส่ง 
สินคา้บางประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการขนส่งสินคา้ของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นฤมล บุญกิตติ (2545) วิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ 
ขนส่งสินคา้ในประเทศ : กรณีศึกษา บริษทั รีเจนทฟ์อร์เวิดด้ิง เอก็ซ์เพรส จาํกดั ผลการศึกษา พบว่า ความตอ้งการ
ของลูกคา้ คือ ความรวดเร็วในการขนส่ง สาํหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสาํคญัในการตดัสินใจเลือกบริษทั
ขนส่งสินคา้ของลูกคา้ คือ ความรวดเร็ว ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ของลูกคา้และความปลอดภยัของสินคา้ และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วนัเพญ็ ขจรกล่ิน (2542) ศึกษาเร่ือง การประเมินความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูป้ระกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกต่อการเข้าใช้บริการโครงการสถานีขนส่งสินคา้ชานเมือง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ให้ความสาํคญักบัองคป์ระกอบ
ดา้นผูใ้หบ้ริการมากท่ีสุด โดยมีความตอ้งการสูงในคุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการทุกประเภท ไม่ว่าเร่ืองความสุภาพ 
ความกระตือรือร้น ความซ่ือสัตย ์ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ส่วนใหญ่พบว่าส่ิงท่ีคาดหวงัไวอ้ยูใ่นระดบัตํ่า 
จากขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการบริการซ่ึง วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2539) ให้
ความหมายของธุรกิจบริการ (service) หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่
ลูกคา้ การบริการเป็นกระบวนการปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้น ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงควรมีคุณสมบติัท่ีสามารถอาํนวยความ
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สะดวกและทาํงานเพื่อผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541)      
ท่ีกล่าวถึงลกัษณะของการบริการว่า ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 4 ประการ คือ การบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ 
การให้บริการและการบริโภคในขณะเดียวกนัไม่สามารถแบ่งแยกได้ การบริการไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัว่าผูข้าย
บริการเป็นใคร จะให้บริการเม่ือไร ท่ีไหน อย่างไร และการบริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ด้เหมือนสินคา้อ่ืน 
รวมทั้งคาํอธิบายลกัษณะของการบริการของ จินตนา บุญบงการ (2537) ท่ีกล่าวว่า การบริการมีลกัษณะเฉพาะ 
สรุปไดด้งัน้ีคือ การบริการเป็นสาระสาํคญัของการไวว้างใจ การบริการเป็นเร่ืองของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้การบริการ
ไม่อาจแยกออกจากตัวบุคคล ซ่ึงเป็นผูใ้ห้และผูซ้ื้อบริการ ผูใ้ห้บริการแต่ละคนจะมีแบบและวิธีการในการ 
ให้บริการของตนเอง และการบริการมีลกัษณะท่ีไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้ เพราะความตอ้งการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา โดยสรุป คือ การบริการ หมายถึง สินคา้มีลกัษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนสินคา้ 
(goods) ท่ีมีตวัตนและความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นเจตคติท่ีเป็นนามธรรมและไม่สามารถมองเห็นหรือวดัให้
เป็นรูปร่างได้ ดงันั้นความพึงพอใจในบริการ ซ่ึงมีความสําคญัต่อการดาํเนินงานบริการ เพ่ือให้การดาํเนินการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะดงัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539) คือ (1) ความพึงพอใจเป็น
การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด (2) ความพึงพอใจเกิดจากการ
ประเ มินความแตกต่างระหว่ าง ส่ิง ท่ีคาดหวังกับ ส่ิง ท่ีได้ รับจริงจากสถานการณ์บริการ  สรุปได้ว่ า  
ความพึงพอใจเกิดจากอารมณ์ในขณะเขา้รับบริการ และความพึงพอใจท่ีจะต้องพิจารณาในหลาย ๆ ด้าน ซ่ึง 
คุณภาพการบริการเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั และเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจ
ภาคบริการมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง ดงันั้น การบริการท่ีมีคุณภาพยอ่มสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผูใ้ช้บริการและสร้างผลกาํไรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองให้แก่องค์กร คุณภาพการบริการท่ีดีจะก่อให้เกิด 
ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการต่อองคก์ร และช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายรวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัองคก์ร เน่ืองจาก
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความพงึพอใจต่อการไดรั้บบริการจะช่วยทาํการประชาสัมพนัธ์ โดยการบอกปากต่อปากไปยงักลุ่ม
ลูกคา้รายใหม่ นอกจากนั้นยงัพบวา่ ลูกคา้เตม็ใจท่ีจะจ่ายค่าบริการท่ีแพงกว่า เพ่ือใหไ้ดบ้ริการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตั้ง
ความหวงัไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผูบ้ริหารของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความ 
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรับ - ส่ง พสัดุของส่วนคลงัพสัดุ ฯลฯ สามารถนาํไปปรับปรุงและพฒันาการบริการทุก
ดา้น คือ ดา้นพสัดุ ดา้นพนกังานขนส่ง ดา้นระยะเวลาจดัส่ง ดา้นสถานท่ีจดัส่ง และการบริการอ่ืน ๆ ใหมี้คุณภาพ
และประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบงานส่วนน้ีสามารถนาํขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ีไปเจรจากบับริษทัเอกชนท่ี
รับจา้งมาดาํเนินการขนส่งพสัดุให้กบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ทาํการปรับปรุงและพฒันากระบวนการ
ดาํเนินงานใหมี้คุณภาพสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีใหข้อ้มูล
ในปัจจุบนัว่ามีความพึงพอใจในการบริการของบริษทัเอกชน ดงักล่าวอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น และเพื่อให้
คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีจา้งบริษทัเอกชนมาดาํเนินการ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณย์ี 
ณ ทีท่ําการไปรษณีย์ ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้* 

Marketing Mix Factors Influencing on Postal service Selection in 
Post Offices of Metropolitan Postal Bureau (South) 

 
     นายเดชา  บุญก่อสร้าง** 

     Mr.Decha  Boonkosrang 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
ไปรษณีย ์ ณ ท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใตแ้ละเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง
ใต ้จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ และดา้นสถานท่ี
ใหบ้ริการ ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นราคาและอตัราค่าบริการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการไปรษณีย ์ในสังกดัสํานักงาน
ไปรษณียน์ครหลวงใต ้จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสและรายไดต้่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็น ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ สถานภาพสมรสและรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นใน ดา้นราคาและอตัราค่าบริการ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นในดา้น
สถานท่ีใหบ้ริการและดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 This research aims to study the marketing mix factors influencing on postal service selection in post 
offices of Metropolitan Postal Bureau (South), and to compare the marketing mix factors influencing on postal 
service selection in post offices of Metropolitan Postal Bureau (South), classified by demographic traits.There 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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were 384 samples. The questionnaire was used as a research tool. The statistical data analysis were by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The findings indicated that the service users’ opinion about marketing mix factors influencing on 
postal service selection in post offices of Metropolitan Postal Bureau (South) was overall at high level.              
When considered aspect by aspect, the opinions in product and service, and place at high level, and in price and 
service fee, and public relation aspects were at moderate level. The comparison results of compare the 
marketing mix factors influencing on postal service selection in post offices of Metropolitan Postal Bureau 
(South), classified by demographic traits showed that the service users with different martial status, and 
monthly income had the opinion in product and service aspect with statistical difference at significance level  of 
0.01. Those with different age, martial status, and monthly income had the opinion in price and service fee 
aspect with statistical difference at significance level of 0.01. Those with different martial status had the opinion 
in place, and public relation aspects with statistical difference at significance level of 0.05. 
 
ความนํา 
 ตั้งแต่อดีตเป็นตน้มามนุษยจ์าํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร เน่ืองจากมนุษย ์ไม่สามารถดาํเนินชีวิต
อยูต่ามลาํพงัโดยไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นได ้มนุษยมี์การประดิษฐ์คิดคน้ตวัอกัษรข้ึนมาใชใ้นการติดต่อส่ือสารหรือส่ือ
ความหมาย ทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปไดอ้ย่างกวา้งขวางมากข้ึน การส่ือสารมีความสาํคญั เป็นส่วนหน่ึงของ
การดาํเนินชีวิต เป็นเคร่ืองมือขององคก์ร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและมีส่วนช่วยพฒันาประเทศ ทั้งในดา้นการ
พาณิชย ์การบริหาร การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถตดัสินใจกาํหนดกลยุทธ์วางแนวทาง
หรือมาตรการ แผนการดาํเนินงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ช่องทางในการติดต่อส่ือสารช่องทางหน่ึงในปัจจุบนั คือ “การ
ใชบ้ริการไปรษณีย”์ เป็นส่ือกลางในการจดัส่งส่ิงของหรือขอ้ความใหแ้ก่ผูรั้บตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวบ้นห่อ ซอง โดย
คิดค่าบริการในการดาํเนินการ  
 สําหรับกิจการไปรษณียใ์นประเทศไทยเร่ิมข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2426 ทรงตั้ งเป็นกรมไปรษณียโ์ทรเลข ต่อมามีการพฒันาและขยายการ
ให้บริการเพ่ือให้การบริการครอบคลุมทั่วประเทศ จึงได้มีการเปล่ียนสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ เม่ือวันท่ี 25 
กุมภาพันธ์  พ .ศ .2520 ได้มีการจัดตั้ ง  “การส่ือสารแห่งประเทศไทย  (กสท . )” ตามพระราชบัญญัติ
การส่ือสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 รับมอบกิจการด้านปฏิบติัการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย ์    
จากกรมไปรษณียโ์ทรเลขมาดาํเนินการ โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ใช้สถานท่ีปฏิบติังานท่ีทาํการไปรษณีย์
กลาง ต่อมาสาํนกังานใหญ่ยา้ยมาอยูท่ี่ถนนแจง้วฒันะ ซ่ึง กสท. ไดป้รับปรุงและพฒันาบริการใหเ้จริญกา้วหนา้มา
โดยตลอด จนเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนาํท่ียิง่ใหญ่ มีศกัยภาพเครือข่าย ระบบ และคุณภาพบริการระดบัมาตรฐานสากล  
 จากนโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานให้เทียบเท่า
ภาคเอกชน การส่ือสารแห่งประเทศไทย เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกิจท่ีตอ้งดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าวและเม่ือ
วนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีมีมติใหแ้ปรสภาพ การส่ือสารแห่งประเทศไทย ตามแผนแม่บทพฒันา
กิจการโทรคมนาคมและพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษทั คือ บริษทั ไปรษณีย์



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 39

ไทย จาํกดั และ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
พ.ศ.2546 ในช่ือ “บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั” (ปณท) ยงัคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ตั้งอยู่ท่ี อาคารสํานกังานใหญ่ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ถนนแจง้วฒันะ โดยปรับ
ภาพลกัษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการและการใหบ้ริการไปรษณียแ์ก่ประชาชนทัว่ไปและพฒันาการใหบ้ริการเชิงธุรกิจ 
เพือ่ใหบ้ริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั กา้วไกล ทนัสมยั ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตและเอ้ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป  
 จากการแปรสภาพการส่ือสารแห่งประเทศไทย มาเป็น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั   เป็นการปรับการ
บริหารงานให้เป็นแบบเอกชน เพื่อเขา้สู่ยุคของการแข่งขนัเสรีกิจการไปรษณีย ์ในปี พ.ศ.2551 เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกเขา้ร่วมลงทุนไดอ้ย่างเสรี ดงันั้น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาประสิทธิภาพ      
ในการให้บริการเพื่อสามารถแข่งขนักบัผูใ้ห้บริการรายใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การบริการท่ีดีเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีรักษาลูกคา้เดิมไวไ้ด ้และเป็นการแสวงหาลูกคา้รายใหม่ 
 ในการให้บริการต่าง ๆ ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด มีการให้บริการกับผูใ้ช้บริการทั่ว ๆ ไป 
หน่วยงานราชการ หน่วยธุรกิจต่าง ๆ นอกจากน้ีบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั  ยงัไดมี้การพฒันาและปรับเปล่ียนกล
ยทุธ์ดา้นต่าง ๆ ใหท้นัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ มีการนาํเทคโนโลยแีละอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัมาใช ้ เพ่ือใหบ้ริการแก่ประชาชนทุกระดบั ทุกพื้นท่ี แมจ้ะอยูใ่นชนบทท่ีห่างไกล โดยคิดอตัรา
ค่าบริการเดียวกนัทัว่ประเทศ สาํหรับการใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศนั้นไดใ้ชร้ะบบเคานเ์ตอร์อตัโนมติั
ทุกแห่ง สามารถให้บริการได้หลากหลายและรวดเร็วบริการไปรษณีย  ์เป็นงานบริการอย่างหน่ึงท่ีตอ้งมีการ
ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ แต่ปัญหาท่ีสาํคญัประการหน่ึง คือ ไม่สามารถจดับริการหรือปรับปรุงบริการ
เดิมท่ีอยูใ่หต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้(ไปรษณียไ์ทย, 2550) 
 จากเหตุผลท่ีได กล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพนกังานของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั มี
ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ซ่ึงผลของการวิจยั
ดงักล่าว จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจไปรษณีย ์ให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไปรษณีย ์ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดและสามารถรักษาลูกคา้เดิมไว ้และ
เป็นการแสวงหาลูกคา้รายใหม่ ๆ เพิม่ข้ึน เป็นเพิม่รายไดใ้หก้บับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้
บริการไปรษณีย ์ แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการไปรษณียร์ายยอ่ยท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่ีทาํการไปรษณีย์
ในสังกดัสํานกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้ทั้งหมด 70 แห่ง จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเฉล่ีย 107,298 คน/สัปดาห์ (คาด
ประมาณจากขอ้มูลเดือน ม.ค.2549 ถึงเดือน ธ.ค.2549 มีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการเฉล่ีย 429,193 คน/เดือน)  
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการไปรษณียร์ายย่อยท่ีมาใชบ้ริการ ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้ท่ีผูว้ิจยันาํมาเพียงบางส่วน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดย
วิธีการใชต้ารางเทียบขนาดตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน ซ่ึงไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 384 คนและทาํการสุ่มตวัอยา่ง
แบบโควตา้ (quota sampling)   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.9567 โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. เป็นคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 
 2. เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดัสํานกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
ด้านราคาและอตัราค่าบริการ ด้านสถานท่ีให้บริการ และด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยมีระดบัมาตราส่วน 5 ระดบั ของลิเคิร์ท  
 3. เป็นขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม ในส่วนทา้ยของแบบสอบถามจะเป็น
ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด (open–end)  
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส่งแบบสอบถามให้ท่ีทาํการไปรษณีย ์ในสังกดัสาํนกังานไปรษณีย์
นครหลวงใตท้ั้ง 70 แห่ง ทาํการเก็บขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการไปรษณีย ์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 384 ชุด ใชร้ะยะเวลา 
ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 7 วนั ระหวา่ง วนัท่ี 1-7 ตุลาคม พ.ศ.2550 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามเพศ โดยใช ้t-test  
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 4. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นสังกดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใตข้องผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดย
วิเคราะหค์วามแปรปรวน (analysis of variance = F- test) 
 5. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ( X ) จากผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน 
โดยวิธี LSD 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.13 อาย ุ25-40 ปี ร้อยละ 
49.22 รองลงมาอาย ุ 41-55 ปี ร้อยละ 23.18 สถานภาพ โสด ร้อยละ 50.78 รองลงมาสมรส ร้อยละ 43.75 ระดบั
การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 52.86 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 37.76 อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อย
ละ 47.40 รองลงมาขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 32.55 รายได ้ต่อเดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 43.49 
รองลงมา 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 28.65  
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณย์ี ณ ที่ทําการไปรษณย์ีในสังกัด
สํานักงานไปรษณย์ีนครหลวงใต้ ด้านต่าง  ๆของผู้ใช้บริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นสังกดัสํานกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้ดา้นต่าง ๆ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.50) เม่ือ
พิจารณาความคิดเห็นในแต่ละดา้น สรุปผล ดงัน้ี 
   2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (X  = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.51 – 3.80)  
   2.2 ด้านราคาและอัตราค่าบริการ ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (X  = 3.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.51 – 3.55)  
   2.3 ด้านสถานที่ให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(X  = 3.50) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.60 – 3.68)  
   2.4 ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง   (X  = 3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.58)  
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณีย์ 
ณ ที่ทําการไปรษณีย์ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ด้านต่าง  ๆของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ ณ ท่ีทาํการไปรษณีย์
ในสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้สรุปไดด้งัน้ี  
  3.1 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ   
   3.1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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   3.3.2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุและอาชีพ ต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
   3.3.3 ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  
   3.3.4 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.2 ด้านราคาและอตัราค่าบริการ  
   3.2.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ และอาชีพ แตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.2.2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
   3.2.3 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ทุกรายการ 
   3.2.4 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.3 ด้านสถานทีใ่ห้บริการ 
   3.3.1 ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็น
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.3.2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
   3.3.3 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
   3.3.4 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.3.5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  
   3.3.6 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.4 ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
   3.4.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
ต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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   3.4.2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.4.3 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณีย์ในสังกัดสํานักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ ได้ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการไปรษณียใ์นสังกดัสํานกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้
รวม 4 ดา้น คือ (1) ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (2) ดา้นราคาและอตัราค่าบริการ (3) ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ (4) ดา้น
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  ควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี  
 1.ความคดิเห็นของผู้ใช้บริการต่อการเลือกใช้บริการไปรษณย์ี ณ ที่ทําการไปรษณย์ีในสังกัดสํานักงาน
ไปรษณย์ีนครหลวงใต้ 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.13 อายุ 25-40 ปี ร้อยละ 49.22 
สถานภาพโสด ร้อยละ 50.78 ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 52.86 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 
47.40 รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 43.49 และ มีความคิดเห็นต่อการเลือกใชบ้ริการ ดา้นต่าง ๆ ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
  ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากการวิจัยพบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือ ความรวดเร็วในการให้บริการของเจา้หน้าท่ี ขั้นตอนในการให้บริการ การให้บริการตามลาํดับ
ก่อน-หลงั    การอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่าย การบริการแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ มีความสะดวก เหมาะสม และมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํการใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริ
ชยั อุ่นเรือน (2548) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั       
ยูเน่ียนนิฟโก ้จาํกดั พบว่า ลูกคา้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากนั้นเน่ืองมากจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์มี
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัมีความน่าเช่ือถือและช่ือเสียง มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยู่
เสมอผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดแ้ละมีการรับประกนัผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ในกรณี
ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ซ่ึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาน้ีลว้นแต่เป็นส่วนสาํคญัในการดึงดูดใจ
ลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจและความพงึพอใจต่อบริษทั เช่นเดียวกบั นพ อนุรุทธ์ิเนตรศิริ (2546) ไดท้าํการศึกษา
เร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ลาํปางปาเกสุ้ขภณัฑ ์
อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่” พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดับมากทุกปัจจัยย่อย โดยพึงพอใจสูงสุดคือในเร่ืองความหลากหลายของประเภทสินคา้ และ
สอดคลอ้งกบั นิคม  สะอาดเอ่ียม (2539) กล่าวว่า หลกัการท่ีดีของงานใหบ้ริการ คือ การให้บริการท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและอาํนวยความสะดวกดว้ยความรวดเร็ว สะดวก มีอธัยาศยัเสมอภาคและเป็นธรรม
ใหบ้ริการโดยไม่คาํนึงถึงตวับุคคลและเป็นการให้บริการท่ีปราศจากอารมณ์ ผูใ้ชบ้ริการทุกคนไดรั้บการปฏิบติั
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อย่างเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ ์เม่ืออยู่ในสภาพท่ีเหมือนกนั ภายใตก้ฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ ท่ีได้
กาํหนดไว ้มุ่งท่ีจะใหบ้ริการในเชิงส่งเสริมสร้างทศันคติและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้หบ้ริการมีความพึงพอใจ
กลบัมาใชบ้ริการอีก กล่าวไดว้่าความสาํคญัของงานบริการนั้นเป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความเจริญและความเส่ือมอนั
เป็นผลจากการใหบ้ริการท่ีดีและไม่ดี 
  ด้านราคาและอัตราค่าบริการ จากการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คือ การใหส่้วนลดต่าง ๆ มีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรชาติ ตนัติวาจา (2545)      
ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีต่อส่วนประสมทางการตลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าสาํรับ
งานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาหา้งหุน้ส่วนจาํกดัตนัติออโตเมชัน่”  พบว่าลูกคา้มีระดบัพึงพอใจในระดบัปานกลาง
เกือบทุกปัจจยัย่อย โดยปัจจยัท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ วิธีการชาํระเงิน ความพึงพอใจตํ่าสุด คือ การให้
ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซ้ือ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ศิริชัย อุ่นเรือน (2548) ไดท้าํการศึกษา เร่ือง “ความพึง
พอใจของลูกคา้ต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั ยเูน่ียนนิฟโก ้จาํกดั” พบว่าลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจ
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษทั ยเูน่ียนนีฟโก ้จาํกดั ดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ด้านสถานที่ให้บริการ จากการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก คือ สถานท่ีให้บริการตั้งอยู่ในทาํเลท่ีหาไดง่้าย สถานท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และบริเวณพื้นท่ีท่ีใหบ้ริการมีแสงสว่างเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสกสิทธ์ิ ชยัวร (2548) ศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านหนงัสือและร้านกาแฟครบวงจรในจงัหวดัชลบุรี” พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก  
  ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จากการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง คือ การติดโปสเตอร์แสดงขั้นตอนการใชบ้ริการต่าง ๆ อยา่งละเอียด การแจกเอกสารแนะนาํ
การใชบ้ริการ และการประกาศข่าวสารเก่ียวกบับริการต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ วรชาติ ตนัติวาจา 
(2545) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ ท่ีต่อส่วนประสมทางการตลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้า
สาํรับงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาหา้งหุน้ส่วนจาํกดัตนัติออโตเมชัน่” พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลางเกือบทุกปัจจยัย่อย โดยปัจจยัท่ีมีระดบั
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายขาย ความพึงพอใจตํ่าสุด คือ การ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ด้านต่าง  ๆต่อการเลือกใช้บริการไปรษณีย์ ณ ที่ทําการ
ไปรษณย์ีในสังกัดสํานักงานไปรษณย์ีนครหลวงใต้ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นต่าง ๆ ต่อเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ 
ท่ีทาํการไปรษณียใ์นสงักดัสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงใต ้จาํแนกตามเพศ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น
ราคาและอตัราค่าบริการ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ โดยรวมและพิจารณาเป็นราย
ขอ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํแนกตามอายผุูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการและดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ มีความ
คิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ ดา้นราคาและอตัราค่าบริการ มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ 
มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ จาํแนกตามสถานภาพสมรสผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกันอย่าง             
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 7 รายการและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
2 รายการ ดา้นราคาและอตัราค่าบริการ มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ ดา้นสถานท่ี
ใหบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ จาํแนกตามระดบัการศึกษาผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ และดา้นสถานท่ี
ใหบ้ริการ มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ ดา้นราคาและอตัราค่าบริการ มีความคิดเห็นโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จาํแนกตามอาชีพผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ ดา้นราคาและอตัราค่าบริการมีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติด้านสถานท่ีให้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ ดา้นการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
จาํแนกตามรายไดต่้อเดือนผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ และ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ ดา้นราคาและอตัราค่าบริการ มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ และแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 
รายการ ดา้นสถานท่ีให้บริการ มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
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รายขอ้พบวา่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ผลการวิจยัดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ วิชิตร ชุมมะ (2547) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภค
กาแฟสดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและดา้นส่งเสริมการขาย ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคกาแฟสดในระดบัสาํคญั    
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้มีอิทธิพลต่อปัจจยัทางการตลาดใน
การเลือกบริโภคกาแฟสดของผูบ้ริโภคความแตกต่างกนั สําหรับลูกคา้ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือก
บริโภคกาแฟสด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานท่ีและด้านส่งเสริมการขาย แตกต่างกนัส่วนเพศท่ีแตกต่างกนัให้
ความสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการขาย ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกบริโภคกาแฟสดไม่แตกต่างกนั จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์
(2541, หน้า 336) กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ไป มีส่วนร่วมกับการให้บริการของผูบ้ริการท่ีเก่ียวกบั
คุณภาพและประโยชน์จากบริการท่ีเขาจะได้รับเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการซ้ือในแง่ของสถานท่ี ตัวบุคคล 
เคร่ืองมือ วสัดุท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร สัญลกัษณ์และราคา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูข้ายบริการจะตอ้งจดัหา เพื่อเป็น
หลกัประกนัใหผู้ซ้ื้อสามารถตดัสินใจซ้ือสามารถตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน คือ (1) สถานท่ี ตอ้งสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่และความสะดวกใหก้บัผูท่ี้มาติดต่อ (2) บุคคล พนกังานท่ีขายบริการตอ้งมีการแต่งตวัท่ีเหมาะสม บุคลิกดี 
หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเช่ือมัน่ว่าบริการท่ีซ้ือจะดีดว้ย 
(3) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ภายในสาํนกังานจะตอ้งทนัสมยั มีประสิทธิภาพ มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เพื่อใหลู้กคา้พึง
พอใจ (4) วสัดุส่ือสาร ส่ือโฆษณาและเอกสาร การโฆษณาต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการท่ีเสนอ
ขายและลกัษณะของลูกคา้ (5) สัญลกัษณ์ ช่ือตราสินคา้หรือเคร่ืองหมายตราสินคา้ท่ีใช ้ในการใหบ้ริการเพื่อให้
ผูบ้ริโภคเรียกช่ือไดถู้ก ควรมีลกัษณะส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกบับริการ ท่ีเสนอขาย (6) ราคา การกาํหนดราคาการ
ใหบ้ริการ ควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการไปรษณีย ์ณ ท่ีทาํการ
ไปรษณียใ์นสังกดัสํานักงานไปรษณียน์ครหลวงใต ้ไดท้าํการศึกษา 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้น
ราคาและอตัราค่าบริการ ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์  
 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ควรมีการปรับปรุงบริการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัใหมี้ความทนัสมยั ลดขั้นตอน
ง่ายต่อการใชบ้ริการและการใหบ้ริการ ตรวจสอบง่าย การให้บริการ ณ ท่ีทาํการไปรษณียค์วรเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการให้รวดเร็วกว่าท่ีเป็นอยู่ เพื่อสร้างความประทบัใจและสร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้บริการ ควรมี
ระบบการสอบสวนส่ิงขอส่งทางไปรษณียท่ี์รวดเร็วใช้ระยะเวลาท่ีสั้ นหรือสามารถตอบผูใ้ช้บริการได้ทนัทีท่ี
ตอ้งการทราบ 

ด้านราคาและอัตราค่าบริการ ให้ทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนในการดาํเนินการเพื่อความเป็นธรรมกบั
ผูใ้ช้บริการหรือสร้างทางเลือกให้กบัผูใ้ช้บริการสามารถเลือกใช้บริการท่ีมีอตัราค่าบริการท่ีถูกลง แต่สามารถ
จดัส่งส่ิงของไดเ้ช่นกนัและมีความปลอดภยั 
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ด้านสถานที่ให้บริการ ท่ีทาํการไปรษณียบ์างแห่งมีสภาพเก่า ทรุดโทรม ไม่ทนัสมัย ควรมีการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีรูปลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผูใ้ชบ้ริการเห็นแลว้ทราบไดท้นัทีว่า
เป็นท่ีทาํการไปรษณีย ์ควรเพิ่มเคาน์เตอร์รับฝากส่งส่ิงของในเขตชุมชนต่าง ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งตั้ งเป็นท่ีทาํการ
ไปรษณียข์นาดใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก เป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการและเป็นการเพิ่ม
รายไดอี้กทางหน่ึง 
 ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ปัจจุบนับริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั มีการใหบ้ริการ ต่าง ๆ มากมายไม่
มีการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบ เช่น ไปรษณียมี์บริการธนาณัติออนไลน์ท่ีสามารถฝากเงินใหก้บั
ผูรั้บสามารถได้รับเงินภายในวนันั้นหรืออย่างช้าวนัรุ่งข้ึน คลา้ยกบัการโอนเงินผ่านธนาคาร แต่สามารถฝาก
ขอ้ความไปพร้อมกนัไดด้ว้ย แต่ผูใ้ชบ้ริการจาํนวนมากไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่ามีไปรษณียธ์นาณัติท่ีฝากส่งทาง
จดหมายเท่านั้น ดงันั้น บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ควรมีการโฆษณาประสัมพนัธ์เก่ียวกบับริการต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่ห้
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเฉพาะผูใ้ชบ้ริการท่ีอยู่พื้นท่ีของสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวง
ใต ้(กรุงเทพมหานคร บางส่วนและจงัหวดัสมุทรปราการ) อาจจะทาํใหก้ารวิจยัไม่สามารถศึกษาถึงความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน ๆ ได ้ดงันั้น ผูท่ี้จะศึกษาวิจยั ในคร้ังต่อไป ควรวิจยัในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เช่น พื้นท่ีของ
สาํนกังานไปรษณียเ์ขต 1-10 และพื้นท่ีของสาํนกังานไปรษณียน์ครหลวงเหนือ 

2. ควรมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีใช้
บริการฝากส่งส่ิงของเป็นจาํนวนมาก ๆ (ลูกคา้รายใหญ่) และเป็นการสนองตอบต่อความตอ้งการเพื่อเป็นการ
สร้างรายไดใ้หก้บัหน่วยงาน 
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ปัจจัยทีส่่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
กรณศีึกษากองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร* 

Supporting Factors on Job Performance in the Role of Urban Community  
Fund Committee : Case Study of Urban Community Fund in  

Thungkhru Distr ict Bangkok 
 

นางสาวถิรวรรณ ทวีแสง** 
Ms. Tirawan Thaweesaeng 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง
และศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ท่ีกองทุน
ได้รับเงินจดัสรร 1 ลา้นบาทรวมทั้งส้ิน 14 กองทุน จาํนวน 196 คน สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัคืนมาอย่าง
สมบูรณ์ได ้148 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบ วิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ด้านดาํเนินการ ด้านการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ด้านการติดตามผลการดาํเนินงานเป็นด้านท่ี
คณะกรรมการกองทุนมีการปฏิบติังานตามบทบาทอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการประสานงาน
เป็นด้านท่ีคณะกรรมการกองทุนมีการปฏิบัติงานตามบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยท่ีส่งเสริมการ
ปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ดา้นดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นสภาพการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ปัจจยัท่ีส่งเสริม
การปฏิบติังานตามบทบาทดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม
จากกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ปัจจยัท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานตามบทบาทดา้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการยอมรับจากสังคม ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ปัจจยัท่ี
ส่งเสริมการปฏิบติังานตามบทบาทด้านการประสานงานได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพการปฏิบติังาน ปัจจัยด้านการ
ฝึกอบรมและคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานตามบทบาทดา้นการติดตามผลการดาํเนินงานไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพการปฏิบติังาน 
ปัจจยัดา้นการยอมรับจากสงัคม ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ ์
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the job performance in the role of Urban Community Fund 
Committee and study supporting factors on job performance in the role of Urban Community Fund Committee in 
Thungkhru District Bangkok. The studied population were 198 Urban Community Fund Committee that 1 million 
baht fund was allocated in 14 funds, the returned data completely from 148 people. The instruments used for data 
collection were questionnaire and test. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, 
Pearson’s correlation coefficient and multiple regression.         
 The results revealed that: The job performance of Urban Community Fund Committee in Thungkhru 
District Bangkok in the aspect of the execution, the target group definition and the operation monitoring were in high 
level, the data collecting and coordinating were in average level. The supporting factors on job performance of Urban 
Community Fund Committee in Thungkhru District Bangkok in the execution aspect were the operational condition 
and the participation of fund committee and members of funds. The supporting factors on job performance in the data 
collection aspect were the operational condition and the participation of fund committee and members of funds. The 
supporting factors on job performance in the target group definition aspect were the social acceptance and the 
participation of fund committee and members of funds. The supporting factors on job performance in the coordination 
aspect were the operational condition, the training and the advice from concerning officers. The supporting factors on 
job performance in the operational monitor aspect were the operation condition, the social acceptance and the 
participation of fund committee and members of funds.  
 
ความนํา 
 ปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบกบัสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกบัคนไทยทั้ง
ประเทศ  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจผนัผวนทาํให้การลงทุนหยุดชะงกั และเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย เช่น 
ปัญหาการวา่งงาน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และท่ีสาํคญัคือปัญหาความยากจน ท่ีเกิดกบัประชาชนทั้ง
ในชนบทและในเมือง จากสภาพวิกฤตดงักล่าวรัฐบาลในขณะนั้นไดก้าํหนดนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง เป็นนโยบายเร่งด่วนโดยรัฐบาลเห็นความสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจระดับรากหญา้ รวมทั้ งสร้าง
ภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจในอนาคต จึงไดจ้ดัสรรเงินกูจ้ากธนาคารออมสินเป็นวงเงิน ประมาณ 80,000 ลา้นบาท มี
ระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย 8 ปี  โดยมีเป้าหมายดาํเนินงาน 74,881 กองทุน จดัสรรใหแ้ก่หมู่บา้น 
71,504 หมู่บา้น และชุมชนเมืองจาํนวน 3,237 ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมในหมู่บา้นและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้างอาชีพ และสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนและ
วิสาหกิจขนาดเลก็ในครัวเรือน และเพื่อเป็นการสร้างศกัยภาพและเสริมความเขม้แขง็ดา้นสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชนในหมู่บา้นและชุมชนเมืองสู่การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
 สาํหรับกรุงเทพมหานครไดด้าํเนินการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในแต่ละเขตตามนโยบาย
ของรัฐบาลและไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกัพฒันาสังคมซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีดาํเนินงานนโยบายกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมืองในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนบัสนุนและติดตามการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นและ
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ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยเขตทุ่งครุเป็น 1ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จึงไดมี้การ
จดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 และในปัจจุบนัไดมี้การจดัตั้งกองทุนแลว้จาํนวน 17 
กองทุน โดยมีกองทุนท่ีไดรั้บเงินจดัสรร 1 ลา้นบาทจาํนวน 14 กองทุน ยงัไม่ไดรั้บเงินจดัสรรจาํนวน 1 กองทุน
และยกเลิก 2 กองทุน และจากผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเขตทุ่งครุในปัจจุบนั พบว่าเกิด
ประสบปัญหาและอปุสรรคในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
  1. ด้านคณะกรรมการกองทุน กรรมการกองทุนบางรายนําเงินกองทุนไปใช้ส่วนตัว 
คณะกรรมการไม่เขม้แขง็ บางคนขาดความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะในการทาํงาน กรรมการบางคนกลวัการใชห้น้ี
แทนทาํใหไ้ม่สนใจในการทาํงานและลาออก  
  2. ด้านสมาชิก สมาชิกบางคนส่งเงินกูไ้ม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด บางคนไม่ส่งคืนเงินตาม
สัญญาและมีความเขา้ใจผิดว่าเป็นเงินท่ีรัฐบาลให้กบัประชาชนโดยไม่ตอ้งส่งคืนและไม่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุม  
 จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกล่าวไดว้่าการปฏิบติังานของคณะกรรมการกองทุนมีบทบาทสาํคญัในการ
บริหารเงินกองทุน ซ่ึงคณะกรรมการในแต่ละกองทุนประกอบดว้ยบุคคลหลายประเภทและหลากหลายอาชีพ มี
พ้ืนฐานทั้งดา้นความรู้และประสบการณ์ต่างกนั จึงทาํใหค้ณะกรรมการกองทุนแต่ละกองทุนมีบทบาทการทาํงาน
ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจัยตอ้งการท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบา้งท่ีส่งเสริมในการปฏิบติังานตาม
บทบาทของคณะกรรมกองทุนชุมชนเมืองในเขตทุ่งครุให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนขอ้เสนอแนะและแนว
ทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการกองทุนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการดาํเนินการ ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ดา้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการประสานงาน ดา้นการ
ติดตามผลการดาํเนินงาน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมในการปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีองคป์ระกอบคือ ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับจากสังคม ดา้นการฝึกอบรม
และคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการและสมาชิกกองทุน ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร   
ท่ีกองทุนไดรั้บเงินจดัสรร 1 ลา้นบาทแลว้ ทั้งส้ิน 14 กองทุน จาํนวน 196 คน 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามและแบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัแบ่งออกเป็น 5 ตอนคือ 
  ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไปของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานครเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  การศึกษา รายได ้อาชีพ 
ตาํแหน่งในกองทุน ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการกองทุนอ่ืนๆ  
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  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครใน 5 ดา้นคือ ดา้นการดาํเนินการ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการกาํหนด
กลุ่มเป้าหมาย ดา้นการประสานงาน ดา้นการติดตามผลการดาํเนินการ  
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้น
การยอมรับจากสังคม ด้านการการฝึกอบรมและคาํแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ด้านการมีส่วนร่วมจาก
กรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน  
   ตอนท่ี 4 แบบทดสอบเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
   ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองเขตทุ่งครุ 
จาํนวน 14 กองทุนเพ่ือตอบแบบสอบถามและแบบทดสอบ และเก็บรวบรวมมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ทั้งส้ินจาํนวน 
148 คน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี 
(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามบทบาท และองคป์ระกอบในการปฏิบติังานตามบทบาทของ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง โดยหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยหาค่าความถ่ี
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
 4. วิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบในการปฏิบติังานกบัการปฏิบติังานตามบทบาท โดยหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 5. วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างองคป์ระกอบในการปฏิบติังานกบั
การปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล พบว่าคณะกรรมการกองทุนส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพการสมรส  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายไดต่้อเดือน 
5,000-10,000 บาท ประกอบอาชีพรับจ้าง มีตาํแหน่งอ่ืนๆ ในกองทุน และไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็น
กรรมการกองทุนอ่ืนๆ  
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 2.  ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ดา้นดาํเนินการ ดา้นการติดตามผลการดาํเนินงานเป็นดา้น
ท่ีคณะกรรมการกองทุนมีการปฏิบัติงานตามบทบาทอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดเก็บขอ้มูล ด้านการ
ประสานงานเป็นดา้นท่ีคณะกรรมการกองทุนมีการปฏิบติังานตามบทบาทอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 3. ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบในการปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการยอมรับจากสังคมเป็นองคป์ระกอบท่ีอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นสภาพ
การปฏิบติังาน ดา้นการฝึกอบรมและคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการกองทุน
และสมาชิกกองทุน และดา้นความรู้ความเขา้ใจ เป็นองคป์ระกอบท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า องคป์ระกอบดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้นการยอมรับจาก
สังคม ด้านการฝึกอบรมและคาํแนะนาํจากเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการกองทุนและ
สมาชิกกองทุน ดา้นความรู้ความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมืองในดา้นการดาํเนินการ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการประสานงาน ดา้น
การติดตามผลการดาํเนินงาน 
 5.  ผลการวิเคราะห์เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์การปฏิบติังานตามบทบาทโดยใชวิ้ธีการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ พบวา่ ตวัแปรดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนเป็นตวัแปร
ท่ีสามารถพยากรณ์การปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนในดา้นการดาํเนินการ ดา้นการจดัเก็บ
ขอ้มูล ดา้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการประสานงาน และดา้นการติดตามผลการดาํเนินงาน  
 6. ความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนเก่ียวกบัการปฏิบติังานมีปัญหาและอุปสรรคไดแ้ก่ สมาชิก
กองทุนบางคนส่งเงินกูแ้ละเงินออมไม่ตรงตามเวลาท่ีกาํหนด สมาชิกกองทุนกูเ้งินกองทุนไปแลว้ไม่ยอมส่งหรือ
คืนให้กบักองทุนและบางคนคิดว่าเป็นเงินท่ีรัฐบาลให้กบัประชาชนโดยไม่ตอ้งส่งคืน ส่วนขอ้เสนอแนะคือให้
ทางราชการหรือหน่วยงานท่ีกาํกับดูแล ติดตามการบริหารกองทุนเป็นระยะๆ จัดระบบแก่กองทุนท่ีมีความ
อ่อนแออยา่งใกลชิ้ดและควรมีการใหค้าํแนะนาํการใชจ่้ายเงินกู ้สร้างวินยัในการชาํระเงินกองทุนใหต้รงเวลา 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งเสริมการปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
กรณีศึกษา กองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี 
 1.  การปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครพบว่า 
ดา้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายมีการปฏิบติังานตามบทบาทอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีเป็นเพราะคณะกรรมการกองทุนมี
การกาํหนดวงเงินกู้ให้เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนและมีการคดัเลือกผูข้อกู้เงินอย่าง
ยุติธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เครือมาศ เจียรนัย (2548, หน้า 106)พบว่า บทบาทดา้นการกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายมีระดบับทบาทอยูใ่นระดบัมาก โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการจดัสรรเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิกอยา่ง
ทัว่ถึงและเป็นธรรมและกาํหนดวงเงินกูใ้หเ้หมาะสมกบัการประกอบอาชีพของสมาชิก  
 2.  องคป์ระกอบในการปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนพบว่า ดา้นการยอมรับจาก
สังคมเป็นองคป์ระกอบท่ีอยูใ่นระดบัมาก เพราะวา่ บุคคลท่ีเป็นกรรมการกองทุนตอ้งทาํงานร่วมกบักรรมการท่าน
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อ่ืนๆ รวมทั้ งสมาชิกกองทุน และยงัได้รับการยอมรับนับถือในการทาํงานจากสมาชิกกองทุนในฐานะท่ีเป็น
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองพร้อมกบัไดรั้บความไวว้างใจจากคนในชุมชนให้ปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ  เสง่ียม กอนไธสง (2546, หนา้ 112) พบว่า การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากสังคมเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการปฏิบัติงานของผู ้อ ํานวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 3.  จากผลการวิเคราะห์ตวัพยากรณ์ท่ีสามารถพยากรณ์การปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการ
กองทุนพบว่า ตวัแปรดา้นการมีส่วนร่วมจากกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนเป็นตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์
การปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนในทุกดา้นคือดา้นการดาํเนินการ ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้น
การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ดา้นการประสานงานและดา้นการติดตามผลการดาํเนินงาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ใน
การปฏิบติังานนั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการทาํงานของคณะกรรมการ และสมาชิก ซ่ึง
ทั้ งคณะกรรมการและสมาชิกเป็นกลุ่มท่ีมีส่วนทาํให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้นเกิดประสิทธิภาพซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรางค ์อีลา (2547, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ศึกษากรณี ตาํบลเรียง อาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส พบว่า การ
ไดรั้บความช่วยเหลือและความร่วมมือของสมาชิกกองทุนเป็นปัจจยัท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
กองทุนหมู่บา้นรวมทั้งสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ พิมพพ์ร นพวงศ(์2546, หนา้ 58) ท่ีพบว่าคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินการกองทุนหมู่บา้น ในอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การปฏิบติังานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุน 
   1.1 ควรมีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงทาํการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการอย่างต่อเน่ืองเพื่อจะไดรั้บรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค สามารถตรวจสอบการบริหาร
จดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองใหมี้คุณภาพได ้
   1.2 คณะกรรมการควรติดตามนโยบายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง และนาํมา
ปรับใชก้บักองทุน 
 2.  ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบในการปฏิบติังาน 
    2.1 คณะกรรมการกองทุนควรไดรั้บการฝึกอบรม  ทั้งในเร่ืองทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ
ในเร่ืองต่างๆ ของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอและทัว่ถึง ไม่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
เท่านั้น 
    2.2 ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทาํงาน และประเมินผลการทาํงานของ
คณะกรรมการกองทุนได ้
 
ข้อเสนอแนะในการทําวจิยั 
 1. ควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือใชใ้นการพฒันา
และปรับปรุงรูปแบบวิธีการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 2. ควรศึกษาการปฏิบติังานของคณะกรรมการกองทุนในเขตอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํมา
เปรียบเทียบวา่ในแต่พ้ืนท่ีมีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
 3. ควรศึกษางานวิจยัเชิงคุณภาพโดยใหก้รรมการและสมาชิกมีส่วนร่วมในการวิจยั เพื่อหาปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีมีอิทธิพลในการบริหารจดัการกองทุน 
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ความพงึพอใจในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ 
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จํากัด อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 
Satisfaction of the Cooperatives’ Members towards Service 

from the Thai Community Product Promotion Cooperatives Ltd., 
in Muang Distr ict, Nonthabur i Province 

 
นายทวีลาภ ร้ิวทอง 
Taweelap Rewthong 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกัด อาํเภอเมือง จังหวดันนทบุรี และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการแก่
สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิก
สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั จาํนวน 88 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การทดสอบค่าที  และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า  สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย จํากัด มีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการแก่สมาชิก ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการใหบ้ริการของสมาชิก
สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน และอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 
 
Abstract 
 The objectives of this term paper were to study the satisfaction of the Thai Community Product 
Promotion Cooperatives Ltd. members towards the service provided in Muang District, Nonthaburi Province and 
to compare the mentioned satisfaction of the members by categorizing according to population science. The study 
sampled 88 members of the Cooperatives and used questionnaires’ survey. The statistic data were analyzed by 
using frequency, average, standard deviation , t-test and F-test. 
 The results of the study were concluded as follows: the satisfaction of the members on the service of 
the Thai Community Product Promotion Cooperatives Ltd. in general was high. From the results of the comparison 
of the satisfaction which categorized by demographic characteristics in terms of sex, age, education, income and 
length of membership affiliated, it found that there were no significant variation of members’ satisfaction. 

                                                        
   บทความภาคนิพนธ์ 


 บริหารมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 2549 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 58

ความนํา 
 สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกดั เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ จดัตั้ งข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้
สมาชิกท่ีมีผลิตภณัฑ ์นาํผลิตภณัฑชุ์มชนเหล่านั้นซ่ึงเป็นของสมาชิกรวมกนันาํมาพฒันาให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน และสามารถจดัลาํดบัมาตรฐานและข้ึนทะเบียนเป็นผลิตภณัฑ ์OTOP (หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ)์ แลว้
นาํไปจาํหน่าย เม่ือจาํหน่ายไดแ้ลว้สมาชิกเจา้ของผลิตภณัฑก์็จะนาํรายได ้5 – 10% บาํรุงสหกรณ์ เพ่ือสร้างรายได้
ใหส้มาชิกตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั 

การดาํเนินงานของสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกดั ตอ้งบริการสมาชิกโดยไม่หวงัผล
กาํไร ในการร่วมกนัผลิตร่วมกนัซ้ือ ร่วมกนัขาย ร่วมกนัแกปั้ญหา เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกไดช่้วยเหลือตนเองใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสุดเป็นหลกั 

สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั ใหค้วามช่วยเหลือและบริการสมาชิก ดงัน้ี 
 1.สหกรณ์อาจทําการเป็นตัวแทนของสมาชิกในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือในการซ้ือ 

สินคา้ ส่ิงของตามความประสงคข์องสมาชิก โดยเรียกค่าธรรมเนียมพอสมควร ทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบซ่ึง
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 2.  สหกรณ์อาจจัดหาวสัดุอุปกรณ์หรือวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตและส่ิงของอย่างอ่ืนซ่ึง
บรรดาสมาชิกมีความตอ้งการมาจดัจาํหน่ายแก่สมาชิก ในการจดัซ้ือแต่ละคราวนั้นให้สหกรณ์สอบถามความ
ตอ้งการของบรรดาสมาชิกล่วงหนา้ และจดัซ้ือส่ิงของตามท่ีสมาชิกเหล่านั้นสั่งซ้ือ แลว้จดัจาํหน่ายใหแ้ก่สมาชิก
โดยเร็ว สมาชิกผูซ้ื้อตอ้งชาํระราคาส่ิงของดว้ยเงินสด ให้คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบการ
จดัหาส่ิงของมาจดัจาํหน่ายแก่สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั ค่าบริการ สหกรณ์จะเรียกเก็บ
ค่าบริการจากสมาชิก เป็นค่าใชจ่้ายและบริการอ่ืน ๆ ตามระเบียบซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

 3. สหกรณ์ อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทฝากประจาํจากสมาชิกหรือ 
สหกรณ์อ่ืนได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ขอ้กาํหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การถอน เงินฝากและอ่ืน ๆ ให้
เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ใหส้หกรณ์ดาํรง
สินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 4.  การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ดต้าม
ขอ้บงัคบัน้ีและตามระเบียบของสหกรณ์ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ เช่น หลกัประกนัสําหรับเงินกู ้
ลาํดับแห่งการให้เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกู้ การควบคุม
หลกัประกนั การเรียกคืนเงินกูแ้ละอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดในระเบียบสหกรณ์ (ขอ้บงัคบัสหกรณ์ส่งเสริม
ผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั พ.ศ. 2546 : 4-5) 
 การดํา เ นินงานของสหกรณ์ส่ง เสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย  จํากัด  จัดตั้ ง เ ม่ือปี  พ .ศ .  2546                        
มีคณะกรรมการ 15 คน เป็นผูบ้ริหารสหกรณ์ ไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิกทั้งหมด จากการดาํเนินงานพบปัญหา
เบ้ืองต้นว่า งานไม่เป็นไปตามทิศทางท่ีกําหนด  เน่ืองจากสมาชิกบางคนยงัไม่เข้าใจระบบสหกรณ์ การ
ประสานงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน จากเหตุผลดงักล่าวทาํให ้ผ◌ู◌้วิจยัสนใจท่ีจะทาํการศึกษา เพื่อนาํขอ้มูลไปใช้
ในการพฒันาปรับปรุงระบบการดาํเนินงานและการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชน
ไทย จาํกดั 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกดั 
อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  
 2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย 
จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  การวิจยัคร้ังน้ีศึกษากบัสมาชิกของสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั อาํเภอเมือง จงัหวดั
นนทบุรี 
 2.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จ◌าํกดั จาํนวน
ทั้งส้ิน 113 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 88 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 
   2.2  ความพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั 
จาํนวน 12 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ ส่งเสริม
ผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั ในการตอบแบบสอบถาม จาํนวน 88 ฉบบั ไดรั้บแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์คืน
มา จาํนวน 88  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 59.09 อายุต ํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 39.77 รองลงมา 30 – 35 ปี ร้อยละ 30.68 การศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี ร้อยละ 56.82 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.54 มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
47.73 รองลงมา 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 30.68 อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 32.95 
รองลงมา 2 – 3 ปี ร้อยละ 26.14 
 2.  การวเิคราะห์ความพงึพอใจในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกดั 
  สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกัด มีความพึงพอใจในการให้บริการ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 3.77) 5 รายการคือ 
   1.  การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
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   2.  การกาํหนดมาตรฐานสินคา้มีความเหมาะสม 
   3.  เงินปันผลแก่สมาชิกมีความเหมาะสม 
   4.  การจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑแ์ก่สมาชิก 
   5.  การพิจารณาราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม 
  เ ม่ือพิจารณาตามลักษณะประชากรศาสตร์  ของสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ ์
ชุมชนไทย จาํกดั พบวา่ ความพึงพอใจในการใหบ้ริการโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ เฉพาะท่ีอยูใ่นระดบัมาก 
สรุปได ้ดงัน้ี 
  สมาชิกสหกรณ์เพศชาย มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมา ก( X  = 3.59) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 3.86) 10 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอาย ุ30 – 35 ปี มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.52) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.63 – 4.00) 4 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอาย ุ41 – 45 ปี มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.65) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.55 – 3.82) 9 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายมุากกว่า 45 ปี มีความพึงพอใจโดยรวม อยูร่ะดบัมา ก( X  = 3.58) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 4.00) 9 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
3.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 3.90) 9 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ ท่ี มีการศึกษาสูงกว่ าปริญญาตรี  มีความพึงพอใจโดยรวม  อยู่ ใน 
ระดบัมาก ( X  = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 3.75) 8 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 3.51)เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.52 – 3.93) 6 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 3.64) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.53 – 3.93) 9 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีความพึงพอใจโดยรวม  
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 3.75) 10 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก 1 – 2 ปี มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  
= 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 3.70) 10 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก 2 – 3 ปี มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  
= 3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.52 – 3.91) 7 รายการ 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิกมากกว่า 3 ปี มีความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 3.60) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 3.94) 10 รายการ 
 3.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย 
จาํกัด จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
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  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการให้บริการ  ของสมาชิกสหกรณ์ 
ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อ
เดือน และอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ สรุปได ้ดงัน้ี 
  สมาชิกสหกรณ์เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  ระยะเวลาในการชาํระคืนเงินกูมี้ความเหมาะสม 
   2.  การกาํหนดมาตรฐานสินคา้มีความเหมาะสม 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การกาํหนดมาตรฐานสินคา้มีความเหมาะสม 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การประชาสมัพนัธ์และใหข้อ้มูลข่าวสารแก่สมาชิก 
  สมาชิกสหกรณ์ ท่ี มีรายได้ต่อ เ ดือนต่างกัน  มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี 
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  การกาํหนดมาตรฐานสินคา้มีความเหมาะสม 
   2.  การพิจารณาราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม 
  สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี 
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การกาํหนดมาตรฐานสินคา้มีความเหมาะสม และแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การพิจารณาราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสม 
 
อภปิรายผล 
 1.  สถานภาพของสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกัด 
 สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 113 คน สมาชิกท่ีตอบ
แบบสอบถาม จาํนวน 88 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.09 อายุต ํ่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 70.45 มีรายไดต้่อ
เดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 47.73 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมคะเน  จารุชาต (2544 : บทคดัย่อ) 
ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษา
สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตร จังหวดัอุตรดิตถ์ พบว่า สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรในจังหวดั
อุตรดิตถ ์7 กลุ่ม จาํนวนทั้งส้ิน 125 คน มีอายรุะหว่าง 30 – 40 ปี ผลการศึกษาการพฒันาคุณภาพชีวิต พบว่า การ
พฒันาคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ สมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตร มีรายไดจ้ากกิจกรรมกลุ่มสตรีอยูใ่นช่วงตํ่า
กว่า 30,001 บาท/คน/ปี สมาชิกมีเงินออมอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 2,001 บาท/คน/ปี จากขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตาม
สถานการณ์ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานภาพของสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกดั ซ่ึงเป็น
สหกรณ์ขนาดเลก็ เพราะมีสมาชิกสหกรณ์ จาํนวน 113 คน ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีนอ้ยมาก แสดงว่า การขยายสหกรณ์ยงั
ไม่ไดด้าํเนินการให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สมาชิกส่วนใหญ่มีรายได้
จากการดาํเนินงานค่อนขา้งนอ้ย เป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริหารสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั สมควรนาํไป
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พิจารณา เพื่อพฒันาสหกรณ์ให้สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สมาชิกมีเศรษฐกิจดีข้ึน 
สามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตเพิม่ข้ึนต่อไป 
 2.  ความพงึพอใจในการให้บริการของสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกัด 
 สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนไทย จาํกดั มีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม     
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50 – 3.77) 5 รายการ เช่น     
การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ ( X  = 3.77) และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.41 – 3.47)              
7 รายการ เช่น การประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลข่าวสารแก่สมาชิก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธมลวรรณ  
อมรเดชาพล (2545 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของสหกรณ์การเกษตรภายใตรู้ปแบบการส่งเสริม
สหกรณ์ใหม่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์การเกษตรขนาดเลก็ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ต่อการ
ได้รับบริการส่งเสริมสหกรณ์ ด้านการดาํเนินธุรกิจสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  
มีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ต่อการไดรั้บบริการส่งเสริมสหกรณ์ ดา้นการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารในดา้นต่าง 
ๆ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รณรงค์  วิริยมานะธรรม (2548 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การพฒันาการ
ดาํเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ในโรงเรียนมะค่าวิทยา อาํเภอโนนสูง จังหวดันครราชสีมา พบว่า การ
ดาํเนินงานดา้นการดาํเนินธุรกิจท่ีไดป้ฏิบติับรรลุเป้าหมาย และเป็นท่ีพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ เช่น การขาย 
การจดัช่องทางจาํหน่ายสินคา้ตามลาํดับก่อนหลงั การบริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว เป็นตน้ จากขอ้คน้พบ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั นนัทชยั  ปัญญาสุรฤทธ์ิ (2541 : 19) กล่าวว่า บริการนั้นเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ โดยวดัจาก
การบริการ 5 ประการ คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั การให้บริการรวดเร็วทนัต่อเวลา การใหบ้ริการอย่าง
เพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง และการใหบ้ริการท่ีมีความกา้วหนา้และสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์
และคณะ (2538 : 145) กล่าวว่า คุณภาพในการใหบ้ริการเป็นส่ิงสาํคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจ
ให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามลูกคา้
คาดหวงัไว ้ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ จะไดจ้ากประสบการณ์ในอดีตจากการพูด
ปากต่อปาก จากการโฆษณาของธุรกิจใหบ้ริการ ดงันั้นผูบ้ริหารสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั ควร
พิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ไปพฒันาการดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกไดอ้ย่าง
เหมาะสม ทั้งดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในการผลิตผลิตภณัฑ ์การตลาดท่ีมีเครือข่าย
เช่ือมโยงทาํให้การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีความกวา้งขวาง สะดวกรวดเร็ว การบริการด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง เพื่อช่วยสนับสนุนการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภค และจัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ส่งเสริม
ผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั สามารถนาํขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการวิจยั เก่ียวกบัการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ของสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์
ชุมชนไทย จาํกดั 
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 2.  ผูท่ี้สนใจสามารถนําผลการวิจัยคร้ังน้ีไปดาํเนินการวิจัย เก่ียวกับปัญหาการให้บริการสมาชิก
สหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑชุ์มชนไทย จาํกดั ท่ีละเอียดลึกซ้ึงและกวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 
 3.  ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการให้บริการของสมาชิก
สหกรณ์ต่าง ๆ เพือ่นาํมาพฒันาการใหบ้ริการของหน่วยงานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์ก
อาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ในภาพรวม เพื่อเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพ
องคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ เพื่อเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบริหาร
คุณภาพองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานจาํแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน และ
เพื่อเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ จาํแนกตาม
เพศและอาย ุโดยใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากประชากรกลุ่มผูด้าํเนินงานจาํนวน 36 คน และกลุ่มตวัอยา่งจาก
กลุ่มผูเ้ขา้ฝึกอาชีพจาํนวน 156 คน สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชค่้าที 
 ผลจากการวิจัยพบว่า  ระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี)ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า ดา้นท่ีมีระดบั
การปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ การมุ่งเนน้คุณภาพ  รองลงมาคือการสร้างระบบการยอมรับและการให้รางวลั และ
การสร้างแนวคิดพื้นฐานและการปลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองค์
รวมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพไม่แตกต่างกัน ผูด้าํเนินงานท่ีมีระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองค์รวมไม่ 
แตกต่างกนั ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีเพศและอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองค์
รวมไม่แตกต่างกนั 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the quality of the operation of the total management of 
Bangkok Vocational Training Center of Chatuchak 2 (Minburi), to interpret the opinions of the operators and 
the trainees, to compare the opinions of the operators classified by their education levels and working 
experiences and to compare the opinions of the trainees according to their sex and age. The questionnaires were 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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responded by 36 operators and 156 trainees. Statistics used include mean, standard deviation and t-test 
(independent). 
         It was found that the level of the total management at Bangkok Vocational Training Center of  Chatuchak 
2 (Minburi) was high. Specifically, it was found that the aim to improve the quality was highest, followed by 
the acceptance, promoting the organization culture. The opinions of the operators and the trainees were not 
different at a significant level. The operators with different education levels and working experiences didn’t 
show any significant difference. The trainers of different genders and ages had no significant difference in 
opinion. 
 
ความนํา 
 จากบทสรุปแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2549) (คณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หนา้ 73) กล่าวว่า ประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-พ.ศ.2544) ตอ้งเผชิญกบัภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจซ่ึงมีสาเหตุมาจากการบริหาร
เศรษฐกิจส่วนรวมท่ีขาดประสิทธิภาพ กล่าวคือ การขยายตวัทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนจากการเพิ่มปริมาณการใชปั้จจยั
การผลิตเป็นหลกั ในขณะท่ีการผลิตโดยรวมลดลงอย่างต่อเน่ือง การเปิดเสรีทางการเงินภายใตส้ถานการณ์ท่ี
ระบบอตัราแลกเปล่ียนไม่ยืดหยุ่นทาํให้ขาดการคาํนึงถึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนจึงเกิด
การพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศในระดบัสูง การกาํกบัดูแลระบบสถาบนัการเงินท่ีขาดประสิทธิภาพ โครงสร้าง
ระบบสถาบนัการเงินอ่อนแอจึงก่อใหเ้กิดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือ NPL (Non Profit Loan) สร้างความ 
อ่อนแอต่อระบบสถาบันการเงินและส่งผลต่อภาคการผลิตอย่างรุนแรงนอกจากน้ีฐานการผลิตหลกัหรือการ
เกษตรกรรมของประเทศยงัอ่อนแอไม่มีภูมิคุม้กนัท่ีเพียงพอ  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจไม่เอ้ืออาํนวยต่อการ
พฒันานวตักรรม อีกทั้งยงัไม่สามารถรับและแปรทุนทางเทคโนโลยีมาใช้ในการต่อยอดการพฒันาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อบุคคลและสังคมไดก่้อให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างมาก
โดยเฉพาะปัญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดรุ้นแรงข้ึนจาํนวนคนว่างงานมีมากข้ึน มี
การลดอตัราการจา้งงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประชากรผูว้่างงานมีจาํนวนมาก  ดงันั้นการ
ประกอบอาชีพส่วนตวัจึงเป็นส่ิงท่ีประชากรจาํนวนมากสนใจ และเร่ิมต่ืนตวัในการศึกษาหาความรู้ในดา้นวิชาชีพ 
มากข้ึน เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจส่วนตวั และเพื่อเป็นทุนทางปัญญาในการเขา้ทาํงานในสถาน
ประกอบการต่างๆ 
                 ศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจกัร 2 (มีนบุรี) เป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชากรไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมใหป้ระชากรสามารถสร้างงาน   สร้างอาชีพของตนเองได ้โดยการสนบัสนุนใหมี้การจดัการ
เรียนการสอนทางดา้นอาชีพในสาขาต่างๆ  ใหบ้ริการทั้งแก่ประชากรในพื้นท่ีเขตมีนบุรีและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ
จะสร้างอาชีพของตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานใหป้ระชากรมีความรู้ในแขนงอาชีพท่ีตนสนใจและเพื่อนาํไปสู่การเกิด
แนวคิดในการประกอบอาชีพของตน และศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี)   ก็เป็นหน่วยงานของ
รัฐบาลท่ีตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาฝีมือแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อเพิ่มศกัยภาพกาํลงั
แรงงานใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับทั้งระดบัชาติและระดบัสากลสนองต่อความตอ้งการของตลาดแรงงานและ
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ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยทีั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2549) ท่ีเนน้ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางในการพฒันา และสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐบาลท่ีเนน้การกระจายงาน กระจายรายได ้และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อพฒันาประเทศให้
รอดพน้จากวิกฤตเศรษฐกิจใหป้ระชากรสามารถดาํรงอยูไ่ด ้(กรมพฒันาฝีมือแรงงาน, 2547, หนา้ 5) จึงมีแนวทาง
ในการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศรอดพน้จากวิกฤตสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและนาํไปสู่การพฒันาท่ี
สมดุล มีคุณภาพและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์
และเป้าหมายคือ เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใหมี้เสถียรภาพ วางรากฐานการพฒันาประเทศใหเ้ขม้แขง็ ทาํใหเ้กิดดุลยภาพ
ทางเศรษฐกิจ ยกระดบัคุณภาพชีวิต มีการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งแกปั้ญหาความยากจนและเพ่ิมโอกาสของคน
ไทยใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้ ประกอบกบัปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มในการประกอบธุรกิจเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว มีการติดต่อส่ือสารถึงกันในทุกมุมโลก ทาํให้สามารถทราบความเคล่ือนไหวและความเป็นไปของ
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เศรษฐกิจเจริญเติบโตข้ึน มีการพฒันาสินคา้และบริการในรูปแบบต่างๆ มากข้ึน มีการ
แขง่ขนักนัมากข้ึน องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อความอยูร่อดขององคก์ร     
ตอ้งพยายามหาวิธีการปรับปรุงองคก์รให้สามารถอยู่ได ้ผูบ้ริหารและพนักงานหรือเจา้หน้าท่ีจะตอ้งมีแนวคิด
สร้างสรรคพ์ร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงใหท้นักบัสภาวะการณ์ของโลก และตอ้งร่วมกนัพฒันาปรับปรุงงาน คือ
พฒันาคุณภาพของงานใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีองคก์ร
ตอ้งใหค้วามสนใจและตอบสนอง องคก์รจึงจะประสบความสําเร็จได ้ทาํให้ปัจจุบนัองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนตระหนักถึงความสําคญัของคุณภาพของสินคา้และบริการมากข้ึนจึงหันมาให้ความสนใจในการเน้น
คุณภาพในการดาํเนินงาน ซ่ึงการดาํเนินงานดา้นคุณภาพมีผลให้องคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึนและจะช่วยส่งผล
ใหต้น้ทุนในการดาํเนินงานขององคก์รลดลง 
 ในปัจจุบนัมีรูปแบบการบริหารงานท่ีเนน้ในเร่ืองของคุณภาพอยู่หลายแบบ ตวัอย่างเช่น การบริหาร
ระบบ ISO 9000, การประกนัคุณภาพ, การบริหารระบบ Six Sigma และการบริหารคุณภาพองคร์วม การบริหาร
ทั้ง 4 แบบเหมือนกนั คือ เป็นการบริหารท่ีเนน้ความสําคญัท่ีภาวะผูน้าํ หรือผูบ้ริหารและระบบ “ลักษณะผู้นํา” 
หรือผูบ้ริหารตามมาตรฐานสากลคือผูท่ี้มีวิสยัทศันแ์ละสามารถแปลวิสยัทศัน์เป็นวิธีปฏิบติัในการปรับปรุงงานให้
ดีข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ได ้ ทาํหนา้ท่ี
สอนหรือช่วยใหค้วามรู้แก่พนกังานโดยการฝึกอบรม จดัหาเคร่ืองมือ หรือใหพ้นกังานรับรู้ข่าวสาร มีศิลปะในการ
จูงใจพนกังาน  ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี  สร้างบรรยากาศแจ่มใสในการทาํงาน  มีอารมณ์ขนัและมีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เขา้ใจพฤติกรรมของมนุษย ์อาศยัการพึ่งพากนั รู้จกัวิธีผ่อนหนกัเป็นเบา และท่ีสําคญัคือสามารถ
เปล่ียนแปลงวิสัยทศันห์รือเป้าหมายของงานเป็นวิธีปฏิบติัใหเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน   ส่วน”ระบบวธีิปฏิบัติ”  คือ 
ยทุธศาสตร์ในการปฏิบติั การแสดงเป้าหมายต่างๆ ของบริษทั โดยระบุผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนขั้นตอนวิธีปฏิบติัไว้
อยา่งชดัเจนโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นการแจกแจงวิธีปฏิบติังานใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจวิธีทาํงาน  และ
เป็นเคร่ืองป้องกนัขอ้บกพร่องในเวลาเดียวกนั ซ่ึงหากไม่ใหค้วามสาํคญัทั้ง 2 ประการหรือบกพร่องดา้นใดดา้น
หน่ึงจะทาํใหอ้งคก์รหรือบริษทัไม่ประสบความสาํเร็จ ถึงแมก้ารบริหาร ISO 9000,  การประกนัคุณภาพ,  และการ
บริหารงานระบบ Six Sigma จะเป็นการบริหารงานท่ีเนน้คุณภาพเหมือนกบัการบริหารคุณภาพองคร์วมก็ตาม แต่
ก็มีส่วนแตกต่างกนัในรายละเอียดขั้นตอน และกระบวนการในการปฏิบติังาน  นอกจากน้ียงัมีส่วนท่ีแตกต่างกนั
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อีกก็คือ การบริหารระบบ ISO 9000, การประกนัคุณภาพ และการบริหารแบบ Six Sigma จะตอ้งไดรั้บการ
ประกนัคุณภาพหรือมีการประเมินรับรองมาตรฐานจากทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ส่วนการบริหารคุณภาพ
องคร์วม (TQM) ไม่จาํเป็นตอ้งมีองคก์รประเมินรับรองมาตรฐานภายนอก 
 การบริหารคุณภาพองค์รวม คือ การบริหารคุณภาพหรือเทคนิคการบริหารเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ
สินคา้หรือบริการอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ ดา้น และทุกๆ กิจกรรมขององคก์รหรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นการบริหาร
จดัการท่ีมุ่งเนน้คุณภาพในทุกขั้นตอนของการทาํงาน โดยเนน้การใหพ้นักงานหรือเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัในองคก์ร
หรือหน่วยงานมีส่วนร่วมทั้งการให้ความร่วมมือ ร่วมกนัรับผิดชอบ เพ่ือให้ผลการปฏิบติังานหรือสินคา้และ
บริการมีคุณภาพดีเป็นท่ีพงึพอใจของผูเ้ขา้รับบริการ รวมทั้งสร้างผลประโยชน์แก่สมาชิกขององคก์รและแก่สังคม 
การท่ีองคก์รจะมีคุณภาพไดน้ั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัใครคนใดคนหน่ึงแต่ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือของทุกคนหรือทุกฝ่าย
ในองคก์ร 
 การนาํการบริหารคุณภาพองคร์วมมาใชป้ฏิบติัในศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานครเป็นการปลูกฝังให้
ประชากรผูเ้ขา้ฝึกอาชีพตระหนักถึงความมีคุณภาพและจะได้นาํไปปฏิบติัเม่ือมีการสร้างหรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั ซ่ึงการนาํการบริหารคุณภาพองคร์วมมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการบริหารคุณภาพองคร์วมในภาพรวม   ผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน
การบริหารคุณภาพองคร์วมต่างกนัหรือไม่ และปัจจยัดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานมี
ผลต่อความคิดเห็นในดา้นการบริหารคุณภาพองคร์วมอยา่งไร ซ่ึงผลของการวิจยัน้ีสามารถนาํไปพิจารณาวางแผน
กาํหนดนโยบายเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขวิธีปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีกรุงเทพมหานคร 
จตุจกัร 2 (มีนบุรี)   ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป   และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองค์
รวมในหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
                 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ในภาพรวม 
                 2. เพือ่เปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ 
                 3. เพือ่เปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานจาํแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน 
                 4. เพือ่เปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร 
จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอาชีพจาํแนกตามเพศและอาย ุ
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูด้าํเนินงาน ประกอบด้วยวิทยากรจาํนวน 26 คน และเจา้หน้าท่ี
จาํนวน 10 คน รวม 36 คน 
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 กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีสุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเคร็จซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, หนา้ 119) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดจาํนวน
กลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างกลุ่มผูเ้ขา้ฝึกอาชีพจากจาํนวน 260 คน หลงัจากนั้นทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
(simple random sampling) จากกลุ่มอาชีพจาํนวน 26 สาขาวิชา ดงัน้ี  
                       1.  อาหารไทย  2.  อาหารวา่ง 
                       3.  ขนมไทย  4.  เบเกอร่ี 
                       5.  จดัดอกไม ้  6.  ลูกปัด/ของชาํร่วย 
                       7.  นวดแผนโบราณ   8.  แกะสลกั 
                       9.  แปรรูปสมุนไพร   10.  ความงามหลงัคลอด 
                      11.  ดอกไมดิ้นไทย    12.  เทียนแฟนซี 
                      13.  ซ่อมคอมพิวเตอร์    14.  คอมพิวเตอร์ 
                      15.  กรอบรูปวิทยาศาสตร์   16.  ดอกไมใ้ยบวั 
                      17.  ส่ิงประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้ 18.  เสริมสวย 1,2 
                      19.  ตดัผมชาย 1,2   20.  ตดัเส้ือสตรี 1,2  
                      21.  แพทเทิร์น    22.  ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
                      23.  พิมพดี์ด   24.  ผา้บาติก 
                      25.  เซรามิกส์    26.  ดีไซน ์
สาขาวิชาละ 6 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 156 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนซ่ึงประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 
ฉบบั คือ แบบสอบถามสาํหรับกลุ่มผูด้าํเนินงาน และแบบสอบถามสาํหรับกลุ่มผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ ซ่ึงแต่ละฉบบัมี
ทั้งหมด 3 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วม (TQM) ของศูนยฝึ์กอาชีพ
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใชอ้งคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพองคร์วม ประกอบดว้ยหลกัการและ
ขั้นตอนการบริหารคุณภาพองคร์วม ดงัน้ี 
                  1.  หลกัการสาํคญัของการบริหารคุณภาพองคร์วม ประกอบดว้ย 
                      1.1.  การมุ่งเนน้คุณภาพ (quality focus)  
                       1.2.  การปรับปรุงกระบวนการ (process improvement) 
                       1.3.  การมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร (total involvement) 
                  2.  ขั้นตอนการบริหารคุณภาพองคร์วม ประกอบดว้ย  
                       2.1.  การสร้างแนวคิดพื้นฐาน 
  2.2.  การกาํหนดแนวทางการนาํไปปฏิบติั 
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  2.3.  การปลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 
                       2.4.  การสร้างระบบการยอมรับและการใหร้างวลั 
                       2.5.  การพฒันาผูน้าํและการสร้างทีมงาน 
                       2.6.  การพฒันาทกัษะในการจดัการ 
                       2.7.  การพฒันาความรู้ดา้นเทคนิคท่ีสาํคญั 
                       2.8.  การพฒันาความรู้ดา้นเทคนิคขั้นสูง 
                       2.9. การมุ่งความสนใจไปท่ีลูกคา้ 
                       2.10. การสร้างวิทยากรภายใน 
                 โดยแต่ละองคป์ระกอบมีคาํถาม 5 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 65 ขอ้ ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนน้ี 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert’s scale)  5  ระดบั   
                 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดท่ีใชถ้ามเก่ียวกบั ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
                 เม่ือสร้างแบบสอบถามแล้ว ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามฉบับร่างให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหาร และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผลจาํนวน 4 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา หลงัจากนั้นนาํ
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาแลว้มาปรับปรุงแกไ้ข และนาํไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) 
จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient)
ของครอนบคั (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.97 หลงัจากนั้นทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยขอหนงัสือนาํ
จากโครงการบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ถึงหวัหนา้ศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) 
และใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูล เม่ือไดข้อ้มูลแลว้ก็ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารเปรียบเทียบโดยใชค่้า t-test (independent) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า “เพื่อศึกษาการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนย์
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ในภาพรวม” นั้น พบว่า ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการ
บริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงตอบ
รับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีว่า “การปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 
2 (มีนบุรี) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก” ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะว่าทั้ งผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพเห็น
ความสาํคญัของการบริหารคุณภาพองคร์วม   เพราะการบริหารคุณภาพองคร์วมมีส่วนช่วยใหศู้นยฝึ์กอาชีพพฒันา 
ข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงัคาํกล่าวของวีรวุธ มาฆะศิรานนท ์(2544, หนา้ 88) ท่ีไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหาร
คุณภาพองคร์วมไวว้่า การบริหารคุณภาพองคร์วมก่อให้เกิดคุณค่าดา้นความพึงพอใจ ก่อใหเ้กิดศกัยภาพในการ
แข่งขนั และก่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น  ยกเวน้อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร และดา้นการพฒันา
ความรู้ดา้นเทคนิคขั้นสูง ในรายละเอียด พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัการการปฏิบติังานมากท่ีสุดเรียงตามลาํดบัจากสูงสุด
ลงมา 3 ดา้น คือ ดา้นการมุ่งเนน้คุณภาพ  ดา้นการสร้างระบบการยอมรับและการใหร้างวลั  ดา้นการสร้างแนวคิด
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พ้ืนฐาน  ซ่ึงเท่ากบัดา้นการปลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร  และดา้นท่ีมีระดบัการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดเรียงลาํดบั
จากตํ่าสุดข้ึนไป 3 ดา้นคือ  ดา้นการพฒันาความรู้ดา้นเทคนิคขั้นสูง  ดา้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร  ดา้น
การสร้างวิทยากรภายใน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะทั้งผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพตระหนกัถึงความมีคุณภาพมากท่ีสุด
และใหค้วามสําคญักบัการสร้างการยอมรับและการใหร้างวลัรองลงมา เน่ืองจากการตระหนกัถึงคุณภาพจะช่วย
ใหก้ารพฒันาดา้นอ่ืนๆ ง่ายข้ึน และการท่ีจะพฒันาองคก์รไปสู่ความมีคุณภาพไดน้ั้นทุกคนในองคก์รจะตอ้งเห็น
ถึงความสําคญัของคุณภาพก่อน ซ่ึงเม่ือทุกคนเห็นถึงความสําคญัของคุณภาพแลว้ก็จะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง
กระบวนการการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายขององคก์รและมีการให้กาํลงัใจหรือรางวลัเพื่อตอบแทน
ความสาํเร็จในผลของการปฏิบติังานเพื่อท่ีบุคลการในองคก์รจะไดมี้กาํลงัใจในการทาํงานมากข้ึน ส่วนดา้นการ
พฒันาเทคนิคขั้นสูงมีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากการฝึกอาชีพท่ีศูนยฝึ์กอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) เป็นการฝึกเพื่อมุ่งเนน้การนาํไปใชป้ระกอบอาชีพส่วนตวัอาจเป็นธุรกิจเลก็ ๆ 
โดยไม่มีการแข่งขนัทางการตลาด การฝึกจึงตอ้งอาศยัความชาํนาญมากกว่าท่ีจะคาํนึงถึงการพฒันาเทคนิคขั้นสูง
 จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า “เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วม
ของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ” นั้น 
พบว่า ผูด้าํเนินงานมีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพและ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีว่า “ระดับการปฏิบัติงานการบริหาร
คุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้
ฝึกอาชีพ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ” ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ทั้งผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ
เห็นถึงความสาํคญัของการบริหารคุณภาพองคร์วม  เพราะการนาํการบริหารคุณภาพองคร์วมไปใชป้ฏิบติัในศูนย์
ฝึกอาชีพมีส่วนช่วยให้ศูนยฝึ์กอาชีพพฒันามากข้ึน และทาํใหทุ้กคนไดมี้ส่วนช่วยในการพฒันาดว้ย  ดงัคาํกล่าว
ของ เทนเนอร์ และดิโตโร (Tenner & Detoro, 1992, p.1)  ท่ีไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารคุณภาพองค์
รวมไวว้่า  การบริหารคุณภาพองคร์วมคือ  การมีส่วนร่วมของทุกระดบัท่ีทาํใหอ้งคก์รมีกระบวนการและวิสัยทศัน์
เดียวกัน  ซ่ึงหลกัการท่ีสําคญัของการบริหารคุณภาพองค์รวมประกอบด้วยการให้ความสําคญักบัลูกคา้หรือ
ผูใ้ชบ้ริการเป็นส่ิงแรก  และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ดนัแคน (Duncan, 1995 อา้งถึงใน วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิ
สกุล, 2540, หนา้ 120-121) ท่ีกล่าวว่า TQM เป็นระบบท่ีเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของทุกกระบวนการเพ่ิม
มูลค่าทุกกระบวนท่ีดําเนินอยู่ในองค์กร  สมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลิตภัณฑ ์
กระบวนการ การบริการ และวฒันธรรมองคก์ร แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ผูด้าํเนินงานมีระดบัความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพและแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติทุกดา้น  ยกเวน้ดา้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร  ดา้นการปลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นการ
ปรับปรุงกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และดา้นการสร้างวิทยากรภายในท่ีผูเ้ขา้ฝึกอาชีพมี
ระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูด้าํเนินงาน  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผู ้
ดาํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพมีหนา้ท่ีต่อการปฏิบติังานต่างกนั  จึงทาํใหมี้ความคิดเห็นแตกต่างกนับา้งในบางดา้น  
ผูด้าํเนินงานซ่ึงประกอบด้วยวิทยากรและเจ้าหน้าท่ี  ซ่ึงเปรียบเสมือนผูใ้ห้บริการจะต้องร่วมกันวางแผนจัด
เตรียมการเรียนการสอน  ดงันั้นทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน  ส่วนผูเ้ขา้ฝึกอาชีพเปรียบเสมือนผู ้
เขา้รับบริการ เพยีงแต่เขา้มารับบริการเท่านั้น  จึงไม่ตอ้งมีส่วนร่วมในดา้นต่าง ๆ มากนกั  ดงันั้น  ฝ่ายผูด้าํเนินงาน
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จึงมีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ  ส่วนในดา้นการสร้าง
วิทยากรภายในท่ีผูเ้ขา้ฝึกอาชีพมีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมสูงกว่าผู ้
ดาํเนินงานนั้นอาจเป็นเพราะว่าผูด้าํเนินงานคิดว่าการมีวิทยากรเฉพาะของตนเองและใชแ้ต่เฉพาะวิทยากรภายใน
เป็นผูใ้ห้การฝึกอาชีพแก่ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ  อาจทาํให้ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพได้ความรู้ในแง่มุมท่ีแคบและไม่หลากหลาย  
ดงันั้นจึงมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมดา้นการสร้างวิทยากรภายในตํ่ากว่าผูเ้ขา้ฝึก
อาชีพ 
 จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 3 ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ขอ้ยอ่ย คือ 
 3.1 “เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานจาํแนกตามระดบัการศึกษา” นั้น พบว่า ผู ้
ดาํเนินงานท่ีจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผู ้
ดาํเนินงานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปและแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
ขอ้ท่ี 3 ท่ีว่า “ระดบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีน
บุรี) ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานจาํแนกตามระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ” ซ่ึงขดัแยง้
กบังานวิจยัของโกลสทีน (Goldstein, 1998) ท่ีพบว่า ระดบัการศึกษาต่างกนัทาํใหก้ารรับรู้คุณภาพแตกต่างกนั  แต่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาวนา ทองศรี (2541) ท่ีพบว่า อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน 
อายุงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานการบริหาร
คุณภาพองคร์วม และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูด้าํเนินงานท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดบัความคิดเห็นต่อ
การปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูด้าํเนินงานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปและแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะทั้งผูด้าํเนินงานท่ีจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู ้
ดาํเนินงานท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปใหค้วามสาํคญักบัการบริหารคุณภาพองคร์วม เพราะการนาํการ
บริหารคุณภาพองคร์วมมาใชใ้นองคก์รมีส่วนช่วยใหอ้งคก์รพฒันามากข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทดัดาว 
พยคัฆเ์รือง (2543) ท่ีไดว้ิจยัเร่ืองการนาํกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์าใชใ้นการบริหารคุณภาพโดยรวม : 
กรณี ศึกษาการส่ือสารแห่งประเทศไทย พบว่า การนาํระบบการบริหารคุณภาพโดยรวมมาใชใ้นการดาํเนินงาน
กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์มีส่วนช่วยให้สามารถปรับปรุงคุณภาพงานและคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพฒันางานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และก่อใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ลูกคา้  
 3 .2  “เพื่อ เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2  (มีนบุรี)  ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน” นั้น 
พบว่า  ผูด้าํเนินงานท่ีมีประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่า 1 ปี  มีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหาร
คุณภาพองคร์วมสูงกวา่ผูด้าํเนินงานท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน 1 ปีข้ึนไปและแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติ ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีว่า “ระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนยฝึ์กอาชีพ
กรุงเทพมหานคร  จตุจกัร 2  (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ” ซ่ึงผลของการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวนา ทองศรี (2541) ท่ีพบว่า 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน อายุงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูด้าํเนินงาน
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ท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน 1 ปีข้ึนไปมีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผู ้
ดาํเนินงานท่ีมีประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่า 1 ปี และแตกแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะทั้งผูด้าํเนินงานท่ีมีประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่า 1 ปี และผูด้าํเนินงานท่ีมีประสบการณ์การ
ทาํงาน 1 ปี ข้ึนไป ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารคุณภาพองคร์วม เพราะการนาํการบริหารคุณภาพองคร์วมมาใช้
ในองคก์รช่วยใหอ้งคก์รพฒันามากข้ึน ดงัคาํกล่าวของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารคุณภาพองคร์วมหลาย ๆ ท่าน 
เช่น ดนัแคน (Duncan, 1995 อา้งถึงใน วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล, 2540, หนา้ 120-121) ท่ีกล่าวว่า การบริหาร
คุณภาพองคร์วม เป็นระบบท่ีทาํให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของทุกกระบวนการเพิ่มมูลค่า ทุกกระบวนท่ี
ดาํเนินอยู่ในองคก์ร สมาชิกทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมในการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์กระบวนการ การบริการ และ
วฒันธรรมองค์กร และตรงกับงานวิจัยของหลายๆ ท่านท่ีได้ทาํวิจัยเก่ียวกับการบริหารคุณภาพองค์รวมไว ้
ยกตวัอยา่งเช่น โดนิแลน (Donelan, 1997) ท่ีพบว่า การนาํโปรแกรมการจดัการบริหารคุณภาพมาปรับใชใ้นการ
ทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการตั้ งเป้าหมายและความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงาน และการ
ตั้งเป้าหมายมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานและประเมินการปฏิบติังาน ส่วนงานวิจยัของไทย เช่น 
ศศิรินทร์ ชยัอาภา (2542) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร (TQM): ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคาร
ออมสิน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานธนาคารออมสินท่ีมีต่อการนาํเทคนิค TQM มาใช้
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและศึกษาความคิดเห็นภายหลงัการนาํเทคนิค TQM มาใช ้พบว่า การนาํ 
TQM มาใชท้าํให้พนกังานเกิดความสะดวกในการปฏิบติังาน และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้ 
นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานต่างๆ ท่ีไดท้ดลองนาํรูปแบบ TQM มาใช ้เช่น บริษทั ชยัวฒันาแทนเนอร่ี กรุ๊ป จาํกดั  
พบว่า การนาํ TQM มาใช ้ทาํใหพ้นกังานแต่ละคนตระหนกัถึงคุณค่าของงานของตนเองมากข้ึน และบริษทัเกิด
การพฒันามากข้ึน 
 จากวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 4 ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ขอ้ยอ่ย คือ  
 4.1 “เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอาชีพจาํแนกตามเพศ” นั้น พบว่า ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ
เพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพเพศชาย และ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพเพศหญิงมีระดบัความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพเพศชาย  ยกเวน้ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในองคก์ร  ดา้นการพฒันาทกัษะผูน้าํและการสร้างทีมงาน  และดา้นการพฒันาความรู้ดา้นเทคนิคท่ีสาํคญั  
ท่ีผูเ้ขา้ฝึกอาชีพเพศชายมีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพเพศ
หญิง และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ท่ีว่า “ระดบัการปฏิบติังาน
การบริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึก
อาชีพจาํแนกตามเพศแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ”   ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูเ้ขา้ฝึกอาชีพทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีพื้นความรู้ในเร่ืองการบริหารคุณภาพองคร์วมอยูใ่นระดบัเดียวกนั และเห็นถึงความสาํคญัในการมี
ส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร  ดงัคาํกล่าวของวิสิทธ์ิ รัตนสกุลดิลก และคณะ (2539, หนา้ 32-64) ท่ีกล่าวว่า การ
บริหารคุณภาพองคร์วม คือ การจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รท่ีไม่ใช่เพียงโปรแกรม แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ทุกๆ คน และทุกๆ หน่วยงานขององคก์ร ซ่ึงก่อใหเ้กิดคุณภาพ นอกจากน้ียงัตรงกบัองคก์ารมาตรฐานระหว่าง
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ประเทศ (International Standardization Organization: ISO, 1998 อา้งถึงใน วิฑูรย ์สิมะโชคดี, 2541, หนา้ 47) 
ตาม ISO/CD8402-1 ท่ีใหค้วามหมายว่า TQM หมายถึง แนวทางในการบริหารขององคก์รท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ โดย
สมาชิกทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกาํไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้
รวมทั้งการสร้างผลประโยชนต์อบแทนแก่หมู่สมาชิกขององคก์รและสงัคม 
 4.2 “เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอาชีพจาํแนกตามอาย”ุ พบว่า ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมี
อาย ุ10-35 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วม   สูงกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอาย ุ36 
ปีข้ึนไปและแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ท่ีว่า “ระดบัการปฏิบติังานการ
บริหารคุณภาพองคร์วมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) ตามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ
จาํแนกตามอาย ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ”  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอาย ุ10-35 ปี 
และผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอายุ 36ปี ข้ึนไป ไดรั้บการปลูกฝังหรือได้รับความรู้ในเร่ืองการบริหารคุณภาพองค์รวม
เหมือนกนัและการบริหารคุณภาพองคร์วมเป็นการบริหารท่ีใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร 
ดงัคาํกล่าวของ ลาดอน (Laudon, 1994, p.426) ท่ีกล่าวไวว้่า การบริหารคุณภาพองคร์วมเป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้
ความรับผดิชอบในดา้นคุณภาพกระจายไปยงัทุก ๆ คน โดยการกาํหนดใหก้ารควบคุมคุณภาพเป็นเป้าหมายสาํคญั 
และคนทุกคนถูกคาดหมายว่าจะตอ้งมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพด้วยกนั    และตรงกบัคาํกล่าวของวิสิทธ์ิ 
รัตนสกุลดิลก และคณะ (2539, หนา้ 32-64) ท่ีกล่าวว่า การบริหารคุณภาพองคร์วมคือการจดัการคุณภาพทัว่ทั้ง
องคก์ร ท่ีไม่ใช่เพียงโปรแกรมแต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทุกๆ คน และทุกๆ หน่วยงานขององคก์ร ซ่ึงก่อใหเ้กิด
คุณภาพ  ดงันั้นในศูนยฝึ์กอาชีพถึงแมผู้เ้ขา้ฝึกอาชีพจะมีอายุต่างกนัจึงไม่ทาํใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติั 
งานการบริหารคุณภาพองคร์วมแตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอายุ 10-35 ปี      
มีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมสูงกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอายุ 36 ปีข้ึนไปและ
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นการพฒันาความรู้ดา้นเทคนิคท่ีสําคญั ดา้นการ
ปรับปรุงกระบวนการ และดา้นการกาํหนดแนวทางการนาํไปปฏิบติั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูเ้ขา้ฝึกอาชีพมีอายตุ่างกนั 
จึงทาํใหมี้ความคิดเห็นแตกต่างกนับา้งในบางดา้น และทั้ง 3 ดา้น ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอายุ 10-35 ปี มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมมากกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอาย ุ36 ปี ข้ึนไป ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอายุ 36 ปี ข้ึนไปใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองคร์วมในดา้น
อ่ืนๆ มากกว่า จึงทาํให้มีระดับความคิดเห็นในด้านการพฒันาความรู้ด้านเทคนิคท่ีสําคญั ด้านการปรับปรุง
กระบวนการ และดา้นการกาํหนดแนวทางการนาํไปปฏิบติัตํ่ากวา่ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอาย ุ10-35 ปี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ผูบ้ริหารควรยดึหลกัของการบริหารคุณภาพองคร์วมมาใชใ้นการจดัทาํนโยบายการบริหาร
ศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อท่ีหวัหนา้ศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานครแต่ละแห่งจะไดน้าํนโยบายน้ีไปใชใ้น
การบริหารงาน เพือ่เป็นการพฒันาศูนยฝึ์กอาชีพ กรุงเทพมหานครแต่ละแห่งใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติการ 
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  2.1  ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพเห็นถึง
ความสาํคญัของคุณภาพมากข้ึน โดยอาจจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้แก่ทั้งผูด้าํเนินงานและผูเ้ขา้ฝึกอาชีพ 
                       2.2  วิทยากรควรสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ฝึกอาชีพก่อนเร่ิมการฝึกอาชีพเพื่อท่ีจะได ้    
นาํความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะไปใช้ในการวางแผนการเรียนการสอน หรืออาจให้ผูเ้ขา้ฝึกอาชีพมีส่วนร่วมใน       
การวางแผนการเรียนการสอนดว้ยเพื่อท่ีการเรียนการสอนจะไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้ขา้ฝึกอาชีพมากข้ึน 
                       2.3  วิทยากรควรทาํการสอนตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ เพ่ือใหผู้เ้ขา้ฝึกอาชีพไดรั้บความรู้
อยา่งครบถว้นและจะไดน้าํความรู้ไปใชป้ระกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
                       2.4  ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอาชีพในบางสาขาวิชาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาของสาขา
วิชาชีพนั้นๆเพราะบางสาขาวิชาชีพจะตอ้งอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญจึงจะสามารถนาํไปประกอบอาชีพ
ได ้เช่น สาขาวิชาช่างอิเลค็ทรอนิค และสาขาวิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
  2.5  ควรมีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ฝึกอาชีพมีความคิดสร้างสรรคแ์ละความคิด
ริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถนาํไปแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ได ้
                       2.6  ควรมีการรวมกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพเดียวกนั เพื่อเป็นการช่วยเหลือผูท่ี้ว่างงานใหมี้งาน
ทาํ และเพือ่เป็นการลดจาํนวนคนว่างงานในสงัคมใหน้อ้ยลง 
 3.  ข้อเสนอแนะเชิงวจิยั 
  3.1  เน่ืองจากศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 8  แห่ง แต่การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ
วิจยัเฉพาะประชากรและกลุ่มตวัอย่างของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจกัร 2 (มีนบุรี) เพียงแห่งเดียว     
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรจะมีการทาํวิจยัในลกัษณะน้ีกบัศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานครแห่งอ่ืนๆ อีก เพื่อท่ีจะได้
ทาํให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และจะได้นําผลการวิจัยไปปรับปรุงพฒันาการบริหารงานของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานครใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
                       3.2  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของหัวหนา้ศูนยฝึ์กอาชีพดว้ย 
เพือ่ท่ีจะไดท้ราบถึงแนวทางนโยบายของการบริหารงาน 
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การบริหารการให้บริการด้วยระบบบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ ของศูนย์บริการลูกค้า 
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Limited in Metropolitan Area 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ ของศูนยบ์ริการลูกคา้  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวงเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ของศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 118 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ของศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น คือ ดา้นติดตั้งโทรศพัท ์ ดา้นยา้ยโทรศพัท ์  
ด้านโอนสิทธิการใช้บริการโทรศพัท์  และด้านขอใช้บริการทั่วไป การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพ ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัมีความคิดเห็น ในภาพรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า พนกังานท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นในดา้นติดตั้งโทรศพัท์ และดา้นยา้ย
โทรศพัท ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นในดา้นโอนสิทธิการใชบ้ริการโทรศพัท ์และดา้นขอใชบ้ริการทัว่ไป แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  
 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด)  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research aimed to study the efficiency of service management with customer 
relationship management system of Customer Services Center, TOT public company limited in metropolitan  
area, and to compare study the efficiency of service management with customer relationship management  
system of Customer Services Center, TOT public company limited in metropolitan area, classified by  
demographic traits.  The sample size accounted for 118 samples.  The questionnaire was used as a research tool. 
The data analysis were by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The findings of this research were: the efficiency of service management with customer relationship  
management system of Customer Services Center, TOT public company limited in metropolitan area as a whole 
was at moderate level. When considering aspect by aspect, it showed that all aspects, telephone installation, 
telephone movement, service right transfer, and general service application. The comparison results of the 
efficiency of service management with customer relationship management system of Customer Services Center, 
TOT public company limited in metropolitan area, classified by demographic traits indicated the staffs with 
different education level had satisfaction as a whole with statistical difference at significance level of 0.01.  
When considered aspect by aspect, it showed the staffs with different sex, and education level had the opinion 
in aspects of telephone installation, and telephone movement with statistical difference at significance level of 
0.01, and the staffs with different education level had the opinion in aspects of service right transfer, and 
general service application with statistical difference at significance level of  0.01 
 
ความนํา 
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  มีศูนยบ์ริการลูกคา้เป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีความสาํคญั ในการบริหาร
และให้บริการลูกคา้ เร่ิมตั้งแต่ลูกคา้เขา้มาติดต่อขอใช้บริการ จนถึงขั้นตอนการรับชาํระเงิน จึงจาํเป็นจะตอ้งมี
ระบบจดัเกบ็บนัทึกขอ้มูลท่ีดีของลูกคา้เหล่านั้นไวเ้พ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามเร่ืองประวติัลูกคา้  การออกใบ
แจง้ค่าบริการโทรศพัท ์ รวมถึงการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้มีจาํนวนขอ้มูลมากมายเกินกว่าท่ีจะทาํการ
จดบนัทึกได ้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการกบัขอ้มูลเหล่าน้ีอยา่งมีระบบ รวดเร็ว  และถูกตอ้ง 
 ศูนยบ์ริการลูกคา้ เป็นหน่วยงานหน่ึง ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีอยู่ในเขตนครหลวง ซ่ึงมี
ภารกิจหลกัท่ีสําคญั ได้แก่  รับชาํระเงิน  ขายสินคา้ และให้บริการลูกคา้ในดา้นต่างๆ  ได้แก่  รับคาํขอติดตั้ ง
โทรศพัท ์ การยา้ย  โอนสิทธิการใชบ้ริการโทรศพัท ์ และขอใชบ้ริการขอ้มูลทัว่ไป  จากภารกิจต่างๆเหล่าน้ีซ่ึงได้
เพิ่มปริมาณขอ้มูลมากข้ึนทุกปี  ดงันั้นในปี พ.ศ. 2547   บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จึงไดบ้ริหารจดัการขอ้มูล
เหล่าน้ีโดยนาํระบบการบริหารลูกคา้สัมพนัธ� (Customer Relationship Management System  : CRM)  เขา้มา
ช่วย  เพื่อนาํมาใชใ้นการจดัการกบัขอ้มูล และรองรับกบัปริมาณงานท่ีมากขึ้นตามจาํนวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละ
ปี  โดยนาํมาใชส้าํหรับการให้บริการลูกคา้ จดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ในแต่ละประเภทบริการ สําหรับให้ส่วนของการ
จดัการดา้นการประมวลผลในการจดัประเภทของลูกคา้  และส่วนท่ีส่งขอ้มูลเช่ือมต่อกบัระบบออกใบแจง้ค่าใช้
บริการ (Invoice Management System : IMS)  การใหบ้ริการลูกคา้ในแต่ละบริการดว้ยระบบ บริหารลูกคา้
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สัมพนัธ์ จาํเป็นตอ้งใหพ้นกังานของศูนยบ์ริการลูกคา้ เป็นผูจ้ดัก็บขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการทั้งหมด  ซ่ึงพนกังาน
จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม  และการฝึกฝนการใชง้านของโปรแกรมให้เกิดความชาํนาญ เพ่ือให้การประมวลผล
ของระบบบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ ไดถู้กตอ้ง และรวดเร็ว 
 ระบบ บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นระบบท่ีใหม่สําหรับพนักงาน มีขั้นตอนในการทาํงานท่ียุ่งยาก 
ซบัซอ้น  ทาํใหก้ารปฏิบติังาน   การจดัเกบ็ขอ้มูลเป็นไปดว้ยความล่าชา้ ในระยะแรกจะพบขอ้ผิดพลาดของระบบ
ในการประมวลผล  การออกใบแจง้ค่าใชบ้ริการเกิดขอ้ผิดพลาด และไดรั้บการร้องเรียนจากลูกคา้ค่อนขา้งมาก  
จากปัญหาในเร่ืองของการใหบ้ริการน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การปรับปรุงและพฒันา
ใหร้ะบบ บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ใหร้ะบบการทาํงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานได้
อย่างรวดเร็ว  และเพ่ือให้การบริการดา้นต่างๆ แก่ลูกคา้ท่ีมาขอใชบ้ริการ  ไดรั้บบริการท่ีสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน  
อยา่งไรก็ตามการนาํระบบใหม่มาใหบ้ริการของศูนยบ์ริการลูกคา้ตลอด 3 ปีท่ีผา่นมาเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน เช่น เม่ือป้อนขอ้มูลเขา้ระบบไปแลว้ แต่ผิดขั้นตอน ก็จะไม่สามารถทาํใหก้ารใหบ้ริการนั้นกระทาํ
ได้สําเร็จ และจะเกิดปัญหาติดตามมาภายหลงั เน่ืองจากการให้บริการไม่สามารถนาํขอ้มูลเขา้ระบบได้อย่าง
สมบูรณ์ 
 ผูศึ้กษาเป็นผูป้ฏิบติังานอยูใ่นศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) มีความสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงการบริหารการใหบ้ริการผ่านระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ของศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ในเขตนครหลวง  และสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้รับปรุงการปฏิบติังาน  ใหก้ารบริการ
ลูกคา้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเป็นแนวทางในการดาํเนินนโยบายในการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบั วิสัยทศัน์
และพนัธกิจของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ท่ีตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยการมอบบริการ
ท่ีมีคุณภาพ  และบริการท่ีลูกคา้พึงพอใจสูงสุด  พร้อมดว้ยเทคโนโลยท่ีีลํ้าหนา้  เพ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ลือกใชสิ้นคา้จาก
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  เป็นอนัดบัแรก 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
     1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ  ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง  
     2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
ของศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง ของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์   
 
สมมุติฐานการวจิยั   

   ประสิทธิภาพ  ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  ของศูนยบ์ริการลูกคา้ 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  แตกต่างกนั 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังาน ของศนูยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขต 

นครหลวง  จาํนวนทั้งส้ิน  173  คน และเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 118 คน ไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan  (1970, p. 608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   ได้แก่แบบสอบถามท่ีผู ้ศึกษาสร้างข้ึน  ซ่ึงมีความเช่ือมั่น   0.8254
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ  อาย ุ ระดบั
การศึกษา  และสาขาวิชาท่ีสาํเร็จการศึกษา ของพนกังาน 

ตอนท่ี 2  ประสิทธิภาพ  ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้  รวม 4  ดา้น  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท 
(Likert)  จาํนวน 40  ขอ้ 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

 การรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยขอความร่วมมือจากพนกังานของ

ศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 
กรอกขอ้มูลจาํนวน  118  ฉบบั จากนั้นไปขอรับคืนดว้ยตนเอง   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ ทุกชุด และทาํการ
บนัทึกรหัสประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      
t-test และ F-test  ดงัน้ี 

1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ี  และค่าร้อยละ 
2.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพ  ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ของ

ศูนยบ์ริการลูกคา้  ของพนกังาน  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x )  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(SD)  

3.   เปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  
ของศูนยบ์ริการลูกคา้ ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใชค่้า t-test  และ  F-test 

4.  วิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ โดยบรรยายเป็นความเรียง 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 78.81  อาย ุ41 - 50 ปี  ร้อยละ 44.92   
รองลงมาอาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 35.59   การศึกษาระดบั ปริญญาตรี ร้อยละ 63.56   รองลงมาระดบัปวส. ร้อยละ 
19.49 สาํเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 58.47 รองลงมาเป็นสาขาการตลาด  ร้อยละ 16.95   
 2.  ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ  ของการบริหารการให้บริการด้วยระบบบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 
ของศูนย์บริการลูกค้า  บริษทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) ในเขตนครหลวง   
 พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการบริหารการใหบ้ริการดว้ย
ระบบบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ ของศนูยบ์ริการลูกคา้ ดา้นต่างๆ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.11)    เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

2.1   ด้านติดตั้งโทรศัพท์ 
 พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.17)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.98 – 3.49)  ทุกรายการ   
 2.2  ด้านย้ายโทรศัพท์ 

พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.14)   เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.95 – 3.47)  ทุกรายการ   

2.3  ด้านโอนสิทธิการใช้บริการโทรศัพท์  
พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.09)  เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.89 – 3.42)  ทุกรายการ   
 2.4  ด้านขอใช้บริการทัว่ไป 
 พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.07)   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.92 – 3.36)  ทุกรายการ 
 3.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ของการบริหาร การให้บริการด้วยระบบบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ ของ
ศูนย์บริการลูกค้า ของพนักงาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ของการบริหาร การใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้ ของพนกังาน  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ในภาพรวม พบว่า   เฉพาะพนกังานท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการบริหารการให้บริการ  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปไดด้งัน้ี 

3.1  ด้านติดตั้งโทรศัพท์ 
                3.1.1  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุก
รายการ 
  3.1.2  พนกังาน ท่ีมีช่วงอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
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  3.1.3  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่ง          
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
จาํนวน 3 รายการ   และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 3 รายการ 

  3.1.4  พนักงานท่ีสําเร็จสาขาวิชาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่าง         
มีนยัสาํคญัทางสถิติ   เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

3.2  ด้านย้ายโทรศัพท์ 
  3.2.1  พนกังานเพศชาย และเพศหญิงมีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 
2  รายการ  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 7  รายการ 

  3.2.2  พนกังานท่ีมีช่วงอายตุ่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

   3.2.3  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่าง           
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  จาํนวน 3 รายการ  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 รายการ 

   3.2.4  พนกังานท่ีสําเร็จสาขาวิชาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่าง        
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 1 
รายการ 
 3.3  ด้านโอนสิทธิการใช้บริการโทรศัพท์  
  3.3.1  พนกังานท่ีมีเพศต่างกนั และมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็น
รายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   3.3.2  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่าง          
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 
0.05  จาํนวน 5 รายการ 
  3.3.3  พนกังานท่ีสําเร็จสาขาวิชาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่าง          
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 1 
รายการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 1 รายการ  
 3.4  ด้านขอใช้บริการทั่วไป 
  3.4.1  พนกังานท่ีมีเพศ และอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้   
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.4.2  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่าง           
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  จาํนวน 5 รายการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2  รายการ 
  3.4.3   พนกังานท่ีสาํเร็จสาขาวิชาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 รายการ 
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 4.  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ  
 พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหาร
ลูกคา้สมัพนัธ์ ของศนูยบ์ริการลูกคา้ ท่ีมีต่อการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 5  อนัดบัสรุป
ไดด้งัน้ี  
 4.1  ด้านติดตั้งโทรศัพท์ 
  4.1.1.  ระบบมีความยุง่ยาก  ซบัซอ้น     
    4.1.2.  ระบบไม่รองรับฐานขอ้มูล  เลขหมายและคู่สาย   
  4.1.3.  มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลใหม่ท่ียุง่ยาก     
  4.1.4.  ใชเ้วลาในการทาํงานแต่ละขั้นตอนมาก     
  4.1.5.  ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลใหแ้ลว้เสร็จไดท้นัที       
 4.2  ด้านย้ายโทรศัพท์ 
  4.2.1.  ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลเลขหมายเดิมไม่ค่อยยุง่ยาก  

  4.2.2.  ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลเลขหมายใหม่ท่ียุง่ยาก  
  4.2.3.  ระบบทาํงานไดช้า้มาก  และขดัขอ้งบ่อย   

 4.3  ด้านโอนสิทธิการใช้บริการโทรศัพท์ 
  4.3.1.  ระบบทาํงานไดช้า้มาก  และขดัขอ้งบ่อย    
  4.3.2.  ขั้นตอนการทาํงานกบัประเภทบา้นพกั หรือเอกชนไม่คอ่ยยุง่ยาก   
  4.3.3.  ขั้นตอนการทาํงานกบัประเภทราชการมีความยุง่ยากมาก   

 4.4  ด้านขอใช้บริการทัว่ไป 
  4.4.1.  ระบบไม่สามารถรองรับ โปรโมชัน่ใหม่ๆไดท้นัที   
  4.4.2.  มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลไม่ค่อยยุง่ยาก 

 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การบริหารการให้บริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ของศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั  
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในเขตนครหลวง  ไดข้อ้มูลประสิทธิภาพ ของการบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหาร
ลูกคา้สัมพนัธ์ ของศูนยบ์ริการลูกคา้  และสภาพปัญหาของการใหบ้ริการของพนกังาน  ท่ีมีต่อระบบบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)   ควรนาํมาอภิปราย  ดงัน้ี 
 1.  ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการบริหารการให้บริการด้วยระบบบริหารลูกค้าสัมพนัธ์  
ของศูนย์บริการลูกค้า 
 พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ  ของการบริหารการให้บริการ
ดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ดา้นต่างๆ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( x = 3.11)   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น  พบวา่  ดา้นติดตั้งโทรศพัท ์  ดา้นยา้ยโทรศพัท ์  ดา้นโอนสิทธิการใชบ้ริการโทรศพัท ์ และดา้นขอใชบ้ริการ
ทัว่ไปมีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง ( x  = 3.17, x  = 3.14 ,  x = 3.09  และ x = 3.07  ตามลาํดบั)       
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  พิชยั  ทองดีเลิศ  (2547)  ศึกษาเร่ือง  การบริหารการใหบ้ริการระบบสารสนเทศ 
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ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน  ผลการศึกษาพบว่า  ขา้ราชการส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารการใหบ้ริการระบบสารสนเทศ  ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  แต่ละ
ดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง    สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สิชา   เรืองศิริไพบูลย ์  (2548)  ศึกษาเร่ือง
ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ผลการศึกษาพบว่า   ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของสถาบนัโดยรวมทุกด้าน  อยู่ในระดับปานกลาง   และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ   ปัทมาพร  พนัธ์ุชัย  
(2548)   ศึกษาเร่ือง  การบริหาร และการให้บริการระบบสารสนเทศในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญั
ศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบว่า   ขา้ราชการครู มีความคิดเห็นต่อการบริหาร และการใหบ้ริการ
ระบบสารสนเทศ โรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานีในดา้นต่างๆ  โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง    ขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะของการบริการ (Kortler ,  Phillip 2000 : 429)  ซ่ึง
กล่าวถึงการบริการว่า  เป็นกิจกรรม  ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการของลูกคา้  ลกัษณะ
ของการให้บริการ ซ่ึงไม่สามารถจบัตอ้งได ้ จึงตอ้งหาหลกัประกนัท่ีแสดงถึงคุณภาพ และประโยชน์จากการ
ใหบ้ริการ ไดแ้ก่  สถานท่ี  ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ และสามารถอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ  พนกังานท่ี
ใหบ้ริการตอ้งแต่งกายใหเ้หมาะสม  บุคลิกดี  พดูจาดี  เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ และเกิดความเช่ือมัน่
ว่าการบริการตอ้งดีดว้ย  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการตอ้งมีประสิทธิภาพ  ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  
และผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจ  ศูนยบ์ริการลูกคา้  ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ไดป้รับปรุงและการพฒันาการ
ใหบ้ริการ  โดยนาํระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ มาใชง้านเพ่ือใหบ้ริการลูกคา้ในดา้นต่างๆ มีวตัถุประสงคใ์หลู้กคา้
ผูใ้ชบ้ริการ มีความสะดวก  ถูกตอ้ง  และรวดเร็ว  ในการมาติดต่อขอใชบ้ริการ  ซ่ึงความคิดเห็นของพนกังานท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  ในระดบัปานกลาง  เน่ืองจากระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  เป็น
ระบบท่ีใหม่  สาํหรับศูนยบ์ริการลูกคา้  พนกังานยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ ระบบอยา่งลึกซ้ึง  ดงันั้น ศูนยบ์ริการ
ลูกคา้  ควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม เก่ียวกบัระบบอย่างต่อเน่ือง  และมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถทางด้านระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ เขา้มาดูแล  รับผิดชอบระบบโดยเฉพาะ  และสามารถให้
คาํแนะนาํพนกังานใหส้ามารถแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  2.  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพ  ของการบริหาร การให้บริการด้วยระบบบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ ของ
ศูนย์บริการลูกค้า ของพนักงาน  
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ของการบริหารการให้บริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ของ
ศูนยบ์ริการลูกคา้ ของพนกังานเพศชาย  และเพศหญิง  พบว่า  ความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นติดตั้งโทรศพัท ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 10  รายการ   
ดา้นยา้ยโทรศพัท ์  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 2  รายการ  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 7  รายการ   สาํหรับดา้นโอนสิทธิการใชบ้ริการโทรศพัท ์ และดา้นขอใชบ้ริการทัว่ไป   
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ    ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ  พิชยั  ทองดีเลิศ  (2547)  ท่ีพบว่า  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบริหารการใหใ้หบ้ริการ
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ระบบสารสนเทศ ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  พบว่า  ความคิดเห็นของขา้ราชการโดยรวมทุกดา้น  ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สิชา   เรืองศิริไพบูลย ์  (2548)  ท่ีพบว่า  การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศดา้นต่างๆ ของ
บุคลากรโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ปัทมาพร  พนัธ์ุชยั  
(2548)  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ของการบริหารและการใหบ้ริหารระบบสารสนเทศ  ขา้ราชการครู มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารและการใหบ้ริการระบบสารสนเทศโดยรวม  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น ดา้นการบริหารทัว่ไป  และงานธุรการ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  0.05    และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ศรีรัตน ์ กนิษฐานาคะ (2549)  ท่ีพบว่า  การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการบริหารของงานทะเบียนและประมวลผล  ในการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ  พบว่า  
ความคิดเห็นของอาจารย ์ นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ี โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เฉพาะดา้น
ทะเบียน ประวติันกัศึกษา  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ส่วนดา้นอ่ืนๆอีก 3 ดา้น ไม่
แตกต่างกนั ขอ้คน้พบดงักล่าว พนกังานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  ดงันั้น  ศูนยบ์ริการลูกคา้ ควรให้
มีการพฒันาพนกังานในดา้นความรู้ท่ีเก่ียวกบัระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  และเทคโนโลยีสมยัใหม่ ใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อใหใ้ชง้านระบบไดอ้ยา่งชาํนาญ  มีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหดี้ข้ึน  และมีการใหบ้ริการ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว  นัน่คือ  การใหบ้ริการท่ีดีจะตอ้งมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของลูกคา้  โดยยึดถือ
ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  โดยให้พนักงานจะตอ้งมีความพร้อมทั้งดา้น  ร่างกาย  จิตใจ  ไหวพริบ และ
ปฏิภาณ   อยูต่ลอดเวลา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเก่ียวกบั  การบริหารการใหบ้ริการดว้ยระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ของศูนยบ์ริการ
ลูกคา้  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  อนัจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันางานการบริหารการใหบ้ริการดว้ย
ระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ท่ีนาํมาใชบ้ริการลูกคา้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั  
ดงัน้ี 
 1.  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ไดน้าํระบบเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัมาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใหบ้ริการสูงสุด ลูกคา้เกิดความประทบัใจ พนกังานผูใ้หบ้ริการสามารถทาํงานได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การนาํระบบเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยัมาใชง้านไม่ไดห้มายถึงว่าจะไม่มีปัญหาเกิด
ข้ึนกบัผูใ้ชง้านระบบท่ีใหม่ และไม่มีความชาํนาญกบัระบบท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการทาํงานร่วมกนั   ก่อน
การเร่ิมใชง้านระบบ ในการใหบ้ริการลูกคา้  พนกังานผูใ้ชง้านควรไดรั้บการฝึกอบรม วิธีการใชง้านใหเ้กิดความ
ชาํนาญ และควรไดมี้การทดสอบระบบใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก่อนใชง้านจริง 
 2.   ควรให้มีเจา้หน้าท่ี ท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ เขา้มาดูแล
รับผดิชอบระบบโดยเฉพาะ  และสามารถแกปั้ญหาไดท้นัที  รวมทั้งปรับปรุงระบบเครือข่ายไม่ใหเ้กิดปัญหาเม่ือมี
การเขา้มาใชง้านจาํนวนมากพร้อมๆกนั   
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 3.   ควรใหมี้สถานท่ีเพียงพอและเหมาะสม  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  มีระบบฐานขอ้มูลเลข
หมายและคูส่ายอยูใ่นระบบเดียวกนั กบัระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ไวส้าํหรับบริการแก่ลูกคา้ผูม้าติดต่อใหไ้ดรั้บ
ความสะดวก  รวดเร็ว  และเกิดความประทบัใจในการใหบ้ริการ 
 4.   ควรใหมี้ระบบการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้  ค่าใชบ้ริการของลูกคา้เดิมไดส้ะดวก  รวดเร็ว ใน
หนา้จอเดียวกนั  และลดขั้นการทาํงานให้สั้นลง  ป้องกนัปัญหาอนัเกิดขอ้ผิดพลาดจากการทาํงานท่ีมีขั้นตอนท่ี
ยุง่ยาก  
 5.   ควรไดรั้บการพฒันาระบบใหส้ามารถรองรับโปรโมชัน่ไดท้นัที  ซ่ึงมีการออกใหม่ และมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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ปัจจัยทีส่่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน : 
กรณศีึกษา กองทุนหมู่บ้านในแขวงบุคคโล 

 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร* 
Supporting and Obstacles Factors on Village Fund Administration : 

Case Study of the Village Funds in  
Bukkalo Sub – distr ict, Thonbur i Distr ict Bangkok 

 
นางสาวนฐมน ศิริองั** 

Ms. Nathamon Siri-ang 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ปัจจัยท่ีส่งเสริมและ       
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้น ในแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ี        
ใชศึ้กษาคือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในแขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จาํนวน 186 คน 
จากจํานวนประชากรท่ีเป็นคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนจํานวน 347 คน ใช้แบบสอบถามตามท่ีผูว้ิจัย            
สร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือ  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารหา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย   
และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ผลการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นในแขวงบุคคโล ทาํให้สมาชิกมีความสามคัคี 
และเอ้ืออาทร ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อสังคม มีการพึ่งพาตนเอง ทาํให้เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน และมีส่วน     
ช่วยให้สมาชิก  มีงานทาํ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ลดการเป็นหน้ีนอกระบบ ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นในแขวงบุคคโลในระดบัมาก ไดแ้ก่  คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้น และการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความเหมาะสม การกาํหนดหลกัเกณฑ์พิจารณาอนุมติัเงินกู ้
วิธีการเปิดบญัชีและการกาํหนดจาํนวนเงินฝากสัจจะของสมาชิกมีความเหมาะสม มีการจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย 
ของกองทุนหมู่บา้นอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบทะเบียนควบคุมการกู้เงินของสมาชิกได้ การมีท่ีทาํการ
กองทุนหมู่บา้นท่ีเหมาะสม คณะกรรมการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิก คณะกรรมการมีความสามคัคี ซ่ือสัตย ์
สุจริตและยุติธรรมในการทาํงานให้กับกองทุน  ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านใน      
แขวงบุคคโลในระดับมาก คือ สมาชิกขาดความรับผิดชอบในการชําระหน้ีคืนกองทุน ส่วนปัจจัยอ่ืนๆเป็น     
อุปสรรคในระดบัปานกลาง 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objective of this research were to study the committee and member village fund in Bukkalo Sub–dritrict 
on the total management of village fund, Supporting and Obstacle factors on village fund administration in Bukkalo Sub - 
district, Thonburi District Bangkok. The sample consisted of  186 committee and member village funds in Bukkalo Sub - 
district, Thonburi District Bangkok from 347 populations. The instrument was a questionnaire. Statistical analysis used 
frequency , percentage, mean and standard deviation. 
 Research finding were as follows : The village fund management in Bukkalo Sub - district, Thonburi District 
Bangkok. Enhanced the unity among membership, concerned about each other, and realied in their role insociety. It also 
encouraged those membership to depend on themselves, developed economic growth and got rid of unemployment. 
Besides, it helped the membership gain higher income and reduce the non-system loan. Supporting factors on village 
fund administration in Bukkalo Sub - district in high level were :  The procedure of selecting the committee and the 
enrolling member of the village fund were appropriated. The method of making regulations for getting a loan, opening an 
account and amount of pomised deposit were also proper. There was a balance sheet of  village fund correctly and 
properly made. So, it was possible to investigate the loan controlling registeration of the members. The village fund office 
was appropriated. The committee had human relations with a member and they had a unity, honest and fair in working on 
the village fund. Obstacle factors on village fund administration in Bukkalo Sub - district in high level was : The member 
of village funds did not responsible for pay back the loan. Another were in average level. 
 
ความนํา 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกองทุนท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.2544          
ท่ีมี ดร.ทกัษิณ ชินวตัรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายดาํเนินงาน 74,881 กองทุนจดัสรรใหแ้ก่หมู่บา้น 71,504 
หมู่บา้นและชุมชนเมืองจาํนวน 3,237 ชุมชน เงินท่ีรัฐบาลจดัสรรใหแ้ก่กองทุนหมู่บา้นนั้นไม่ไดเ้ป็นเงินท่ีใหเ้ปล่า 
แต่เป็นเงินท่ีใหแ้ก่หมู่บา้นและชุมชนในลกัษณะของเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชภ้ายในหมู่บา้น  โดยกาํหนดให้มีการ
จดัตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นข้ึนมา เพื่อบริหารจดัการเงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการ
พฒันาชุมชนให้พึ่ งตนเองได้ สร้างความเขม้แข็งของชุมชน  โดยมุ่งเน้นพฒันาอาชีพ  ยกระดบัอุตสาหกรรม
ครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อเปล่ียนชุมชนใหเ้ป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได ้ อนัจะก่อใหเ้กิดความเช่ือมโยง
อยา่งสูงกบัภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการกา้วไปขา้งหนา้พร้อมกนั  ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัใน
การพฒันาประเทศ 
 ในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นให้ประสบความสําเร็จไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายดา้น   
ทั้งปัจจยัภายนอก เช่น การดาํเนินงานของภาครัฐในเร่ืองนโยบายต่างๆท่ีมุ่งแกปั้ญหาความยากจนใหก้บัประชาชน 
การประสานงานระหว่างภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบกบัคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น และปัจจยัภายในท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการของแต่ละกองทุนซ่ึงอาจมีข้อแตกต่างกันในเร่ืองของระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นท่ีไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน ความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนัลว้น
ทาํให้ผลการดาํเนินงานของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกนั แต่ในการท่ีจะทราบว่าปัจจยัดา้นใดมีความสําคญั
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มากท่ีสุดจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาจากการบริหารจัดการท่ีผ่านมาของแต่ละกองทุน ในแขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ไดด้าํเนินการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเสร็จเรียบร้อยแลว้ จาํนวน 3 กองทุน คือ 
กองทุนหมู่บา้นชุมชนสองร้อยหอ้ง กองทุนหมู่บา้นชุมชนแซ่ซ้ิมสวนบน และกองทุนหมู่บา้นชุมชนปู่ศุข  ผลการ
ดาํเนินงานท่ีผ่านมาของทั้ง 3 กองทุนประสบความสําเร็จไม่เท่ากนั ซ่ึงมีผลมาจากปัจจยัในการบริหารจดัการท่ี
แตกต่างกนัของแต่ละกองทุน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นของทั้ง 3 กองทุน เพื่อสามารถนาํผลการศึกษาไปเป็นขอ้เสนอแนะให้กบั
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการกองทุนเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
กองทุนหมู่บา้นและ  ชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาผลการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นในแขวงบุคคโล 
         2.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในแขวงบุคคโล 
         3.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในแขวงบุคคโล 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้น ในแขวงบุคคโล       
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จาํนวน 3 กองทุน รวม 347 คน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในแขวงบุคคโล     
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จาํนวน 186 คน จาํแนกเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจากการสุ่มตัวอย่าง     
แบบเจาะจง จาํนวน 32 คน และสมาชิกกองทุนหมู่บา้นจากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย จาํนวน154 คน คาํนวณ     
โดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถามท่ีผูวิ้จัยสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่น 0.86
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1. เป็นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละตาํแหน่ง  
              ตอนท่ี 2. เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น ใน 6 ดา้น คือ       ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ดา้นการ
บริหารทัว่ไป ดา้นอุปกรณ์ ดา้นการบริการประชาชน และดา้น จริยธรรม  
             ตอนท่ี 3. เป็นผลการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นทั้ง 6 ดา้นและผลต่อ   ดา้นการพฒันาชุมชนและ
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากภาคสนาม (Field Research) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้วิธีการแจงนับข้อมูลแบบอตัราร้อยละ
(Percentage)  
                 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น วิเคราะห์โดยใช้วิธีการแจงนับขอ้มูล
แบบอตัราร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ีในดา้นผลการดาํเนินงานต่อดา้นการพฒันาชุมชนและดา้น
การพฒันาคุณภาพชีวิตใชว้ิธีการแจกแจงความถ่ีและเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในแขวงบุคคโล 
  1.1. ความสาํเร็จจากผลการดาํเนินงานทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.2. ผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นต่อการพฒันาชุมชน คือ ทาํใหส้มาชิกมีความสามคัคี 
เอ้ืออาทร มีความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีต่อสงัคม มีการพ่ึงพาตนเองและทาํใหเ้ศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน 
  1.3. ผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บ้านต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต คือ ทาํให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีงานทาํ มีรายไดเ้พิม่ข้ึน และลดการเป็นหน้ีนอกระบบ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัทีส่่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านในแขวงบุคคโล 
  2.1 ดา้นบุคลากร พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในระดบัมาก 
คือ การท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม 
  2.2 ดา้นงบประมาณ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในระดบั
มาก  คือ การกาํหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกเป็นไปตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน
  2.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น
ในระดบัมาก คือ ทะเบียนควบคุมการกูเ้งินของสมาชิกสามารถตรวจสอบได ้
  2.4 ดา้นสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการ  กองทุน
หมู่บา้นในระดบัมาก คือ มีท่ีทาํการกองทุนท่ีเหมาะสม 
  2.5 ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัมาก คือ คณะกรรมการมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิก 
  2.6 ดา้นจริยธรรม พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในระดับ
มาก คือ ความสามัคคี ความซ่ือสัตยสุ์จริตและความยุติธรรมของคณะกรรมการในการทาํงานให้กับกองทุน
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในแขวงบุคคโล 
  3.1 ดา้นบุคลากร พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในระดบั
ปานกลาง คือ คณะกรรมการขาดการยอมรับและความไวว้างใจจากสมาชิกในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น
  3.2 ดา้นงบประมาณ พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นใน
ระดบัปานกลาง คือ ระยะเวลาในการชาํระหน้ีคืนกองทุน 
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  3.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัปานกลาง คือ กองทุนขาดการประสานงานกบักลุ่มเครือข่ายขา้งเคียง ไม่ไดรั้บการกาํกบัดูแลจาก
เจา้หนา้ท่ีของรัฐและขาดการประเมินผลการปฏิบติัของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 
  3.4 ดา้นสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัปานกลาง คือ สภาพแวดลอ้มของท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้น 
  3.5 ดา้นการใหบ้ริการประชาชน พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัปานกลาง คือ ขาดบุคลากรท่ีคอยให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือแก่สมาชิกในการมาขอใชบ้ริการ
  3.6 ดา้นจริยธรรม พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้นใน
ระดบัมาก คือ สมาชิกขาดความรับผิดชอบในการชาํระหน้ีคืนกองทุน 
 
อภปิรายผล 
 1.  เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในแขวงบุคคโล 
  1.1. ความสาํเร็จจากผลการดาํเนินงานทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ นฤมล หอมสวสัด์ิ (2545, บทคดัย่อ) เร่ือง ปัจจยัมุ่งสู่ความสําเร็จในการดาํเนินงานของกองทุน
หมู่บา้น : ศึกษากรณีกองทุนหมู่บา้นหมู่ 1 ตาํบลปะตง อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี พบว่า ความสาํเร็จในการ
ดาํเนินงานของกองทุนอยูใ่นเกณฑมี์ความสาํเร็จปานกลาง 
  1.2. ผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นต่อการพฒันาชุมชน คือ ทาํใหส้มาชิกมีความสามคัคี 
เอ้ืออาทร มีความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีต่อสังคม มีการพ่ึงพาตนเองและทาํใหเ้ศรษฐกิจชุมชนดีข้ึนสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ วราภรณ์ ดวงแสง (2546, หนา้ 97) เร่ือง ความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น
และ   ชุมชนเมืองในเขตอาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า มีการรวมกลุ่มกนัของสมาชิกในชุมชนนาํเงินกูท่ี้
ไดรั้บอนุมติัไปใชใ้นการพฒันาอาชีพ  ก่อใหเ้กิดการสร้างงาน มีรายไดเ้พ่ิม ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกดีข้ึน 
  1.3. ผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บ้านต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต คือ ทาํให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีงานทาํ มีรายไดเ้พิม่ข้ึน และลดการเป็นหน้ีนอกระบบ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชมลดา จนัทรสา
ขา (2546, หน้า 124) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการนาํนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองไป
ปฏิบติั กรณีศึกษาหมู่บา้นท่ีไดรั้บมาตรฐานการบริหารจดัการกองทุนระดบัท่ี 1 (AAA) พบว่า สมาชิกบางกลุ่มได้
กูเ้งินจากกองทุนเพ่ือไปชาํระหน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านในแขวงบุคคโล 
  2.1 ดา้นบุคลากร พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในระดบัมาก 
คือ การท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเสกสรร สวสัด์ิ
ศรี (2547, หนา้ 44) เร่ืองความคิดเห็นต่อขีดความสามารถในการบริหารจดัการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมือง เขตตาํบลบา้นยาง อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า การสรรหาบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่ง
คณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบของสาํนกันายกรัฐมนตรี นอกจากน้ีการพฒันาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม
อยา่งสมํ่าเสมอ จะทาํใหมี้ขีดความสามารถในการปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  2.2 ดา้นงบประมาณ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในระดบั
มาก  คือ การกาํหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกเป็นไปตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เครือมาศ เจียรนยั (2548, หนา้ 54)พบว่า บทบาทดา้นการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย    
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงสุด  โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการจัดสรรเงินกู้ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง                 
และเป็นธรรม 
  2.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น
ในระดับมาก คือ ทะเบียนควบคุมการกู้เงินของสมาชิกสามารถตรวจสอบได้สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ       
วราภรณ์ ดวงแสง (2546, หนา้ 97) เร่ือง ความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในเขต
อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กองทุนหมู่บา้นมีความชดัเจนในโครงสร้างการบริหารและการแบ่งหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการมีหลกัฐานในการรับจ่ายเงินท่ีสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนร่วมกนัดูแลผลประโยชน์และ
กาํหนดใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ีตรวจสอบดูแลและกาํกบัผลประโยชนข์องกองทุน 
  2.4 ด้านสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัมาก คือ มีท่ีทาํการกองทุนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั สมพงษ ์เกษมสิน (อา้งถึงในยุวดี ร่ืนภาค, 
2542, หนา้ 21) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยจูงใจใหค้นปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การจดัเตรียม   วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน ไดแ้ก่โต๊ะ เกา้อ้ี สถานท่ีเพียงพอกบัจาํนวนผูป้ฏิบติังาน รวมถึงการจดัให้
มีอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชอ้ยา่งดีดว้ย  
  2.5 ด้านการให้บริการประชาชน พบว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัมาก คือ คณะกรรมการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสมาชิกสอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารจดัการและ
การบริหารการพฒันาขององคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานรัฐของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ ( 2548, หนา้ 158 – 
159) ท่ีกล่าวว่า การให้บริการประชาชน ตอ้งยึดถือประชาชนหรือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็น
เป้าหมายหลกั พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการให้บริการและกระจายการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนให้
กวา้งขวาง ทัว่ถึงและใกลชิ้ดประชาชนมากข้ึน 
  2.6 ดา้นจริยธรรม พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในระดับ
มาก คือ ความสามัคคี ความซ่ือสัตยสุ์จริตและความยุติธรรมของคณะกรรมการในการทาํงานให้กับกองทุน
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประจกัษ ์ผลเรือง (2546, หนา้ 55 – 61) เร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
กองทุนหมู่บา้น พบว่า เง่ือนไขความสาํเร็จและการพฒันากองทุนหมู่บา้น คือ คณะกรรมการกองทุนปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความจริงใจ จริงจงัเสียสละ การแบ่งปันผลกาํไรยดึถือความยติุธรรมและโปร่งใส   
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านในแขวงบุคคโล 
  3.1 ดา้นบุคลากร พบวา่ ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นในระดบั
ปานกลาง คือ คณะกรรมการขาดการยอมรับและความไวว้างใจจากสมาชิกในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น
สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของสุรศกัด์ิ ชัยรัมย  ์(2547, บทคดัย่อ) เร่ือง การศึกษากระบวนการบริหารจัดการ
เงินกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า สมาชิกขาดความสามคัคี ไม่มีส่วนร่วม
ในการประชุม ไม่ใหค้วามไวเ้น้ือเช่ือใจในผูน้าํและคณะกรรมการ 
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  3.2 ดา้นงบประมาณ พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นใน
ระดบัปานกลาง คือ ระยะเวลาในการชาํระหน้ีคืนกองทุนสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเดชศกัด์ิ โพธิศรี (2546 , 
บทคดัยอ่) เร่ือง การนาํนโยบายกองทุนหมู่บา้นไปปฎิบติั : กรณีศึกษา ตาํบลขาว อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่งบประมาณไม่เพียงพอ สมาชิกไม่เขา้ใจในนโยบายและไม่ค่อยมีส่วน
ร่วม ระยะเวลาการคืนเงินกูไ้ม่เหมาะสม 
  3.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัปานกลาง คือ กองทุนขาดการประสานงานกบักลุ่มเครือข่ายขา้งเคียง ไม่ไดรั้บการกาํกบัดูแลจาก
เจา้หนา้ท่ีของรัฐและขาดการประเมินผลการปฏิบติัของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของชุมพล จนัปุ่ม(2547, บทคดัยอ่) เร่ือง ความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เขตอาํเภอภกัดีชุมพล จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า ปัญหาอุปสรรคท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ประสิทธิภาพในการบริหาร จดัการ ไดแ้ก่ ขาดการติดตามตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ขาดความ
ประชุมไม่มีความต่อเน่ืองในการปฏิบติังาน 
  3.4 ดา้นสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัปานกลาง คือ สภาพแวดลอ้มของท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้นสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเสกสรร 
สวสัด์ิศรี (2547, บทคดัยอ่) เร่ือง ความคิดเห็นต่อขีดความสามารถในการบริหารจดัการของคระกรรมการกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง เขตตาํบลบา้นยาง อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคดา้น
วสัดุอุปกรณ์ คือ การไม่มีท่ีทาํการของกองทุนหมู่บา้นท่ีแยกเป็นเอกเทศ และการขาดวสัดุอุปกรณ์สํานักงาน
  3.5 ดา้นการใหบ้ริการประชาชน พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นในระดบัปานกลาง คือ ขาดบุคลากรท่ีคอยให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือแก่สมาชิกในการมาขอใชบ้ริการ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนทยา สุวิมล (อา้งถึงในไชยวฒัน์ รุ่งอรุณและคนอ่ืนๆ, 2547, หน้า 48) เร่ือง 
การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการกองทุน  หมู่บา้นตาํบลม่วงนอ้ย อาํเภอป่าซาง จงัหวดั
ลาํพนู พบวา่ การติดตามดูแลช่วยเหลือสมาชิกกองทุนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  3.6 ดา้นจริยธรรม พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้นใน
ระดับมาก คือ สมาชิกขาดความรับผิดชอบในการชําระหน้ีคืนกองทุนสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของธงชัย      
มาตรภูธร  (อ้างถึงในสุเปรม  คณาโจด  ,  2547, หน้า 61) ท่ีพบว่า สมาชิกกองทุนบางส่วนนําเงินไปใช ้                  
ผดิวตัถุประสงค ์ทาํใหไ้ม่เกิดการสร้างอาชีพและรายไดแ้ก่สมาชิก จึงไม่สามารถนาํเงินมาชาํระหน้ีคืนกองทุนฯได้
ตามกาํหนด ทาํใหเ้กิดการเพิ่มภาระหน้ีใหก้บัสมาชิก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านบุคลากร การคดัเลือกบุคคลเขา้มาเป็นคณะกรรมการนั้น ส่วนใหญ่เลือกจากบุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของคนในชุมชน ซ่ึงอาจขาดประสบการณ์ในการบริหารจดัการงานของ    กองทุนหมู่บา้น หน่วยงานของรัฐควร
เขา้มาใหค้าํแนะนาํและอบรมความรู้ในการปฏิบติังานใหก้บัคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 
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            ด้านงบประมาณ ควรมีการกาํหนดระยะเวลาในการชําระหน้ีคืนกองทุนให้มีความเหมาะสมกับ
วตัถุประสงคแ์ละอาชีพของผูกู้แ้ละควรใหค้วามรู้แก่สมาชิกเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนในการกูย้มืเงินของ
กองทุนหมู่บา้น 
            ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรจัดให้มีการประชุมรายงานผลการดําเนินงานประจาํปี เพ่ือช้ีแจง
รายละเอียดของผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาในรอบปีแก่สมาชิกไดรั้บทราบอยา่งสมํ่าเสมอ ในการกาํหนดนโยบาย
และการจัดทาํแผนการดาํเนินงานควรจดัทาํอย่างชัดเจนให้มีความเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนและสามารถ
ปฏิบติังานตามแผนท่ีจดัทาํได ้
 ด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ควรมีการเพิ่มเติมงบประมาณเก่ียวกบัการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น
สาํหรับการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้น  
            ด้านการให้บริการประชาชน ควรจดัให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้คอยให้คาํแนะนาํช่วยเหลือและอาํนวย
ความสะดวกแก่สมาชิกในการมาขอใช้บริการ ทั้ งในด้านการกรอกเอกสารกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน การให้
คาํปรึกษาดา้นกฎหมาย และควรอธิบายถึงวตัถุประสงคใ์นการใหกู้เ้พื่อนาํไปประกอบอาชีพ ควรเปิดโอกาสให้
สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนในการปฏิบติังานของกองทุนหมู่บา้น 
            ด้านจริยธรรม  ควรมีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสมาชิกอย่างสมํ่ าเสมอและควรกําหนด
หลกัเกณฑแ์ละพิจารณาผูข้อกูอ้ย่างรัดกุมให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนหมู่บา้นอย่างเคร่งครัด และควรจดั
ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงินของกองทุนหมู่บา้นแก่สมาชิก เพื่อท่ีจะใหส้มาชิกไดเ้ขา้ใจ และเกิด
ความรับผดิชอบต่อการกูย้มืเงินจากกองทุน 
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ปัญหาทางสังคมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นท่ีอาศัยในอาคารชุด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณศีึกษาเขตห้วยขวาง* 

Social Problems and Factors Effecting Drugs Addicted Teenagers Who Live in 
Condominiums in Bangkok : A Case Study for  Huay Kwang Distr ict 

 
         นางสาวนุชนาฏ  สายชมภู** 

         Miss.Nuchanart  Saichompoo 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาทางสังคมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ยาเสพติดของ 
วยัรุ่นอาศยัในอาคารชุดท่ีอยู่ในเขตห้วยขวาง  เก่ียวกบัปัญหาทางสังคมท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติดของวยัรุ่นใน
อาคารชุด และความคิดเห็นของผูอ้ยู่อาศยัในอาคารชุดท่ีอยู่ในเขตห้วยขวาง เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ยา 
เสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตัวอย่างจาํนวน 100 คน 
วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศและอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาทางสังคม             
ท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุดไม่แตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
รายไดแ้ตกต่างกนั อาชีพแตกต่างกนั และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
ทางสังคมท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุด แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีติดยาเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุดไม่แตกต่างกนั แต่
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั และอาชีพต่างกนั ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.001 สําหรับ 
ข้อเสนอแนะการส่งเสริมป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในอาคารชุด  ในเขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร คือ ควรสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัครอบครัว พอ่แม่ ผูป้กครอง และครู อาจารย ์ควรเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้บุตรหลาน ไม่ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดทุกชนิด ให้การสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้บุตรหลานรู้จกัใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และควรจดัเจา้หนา้ท่ีให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด หมัน่ตรวจตรา  กาํกบัดูแล ตามแหล่ง 
ชุมชน และแหล่งมัว่สุ่มของวยัรุ่นเพือ่ป้องกนัการแพร่หลายของยาเสพติด  
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the social problems and factors effecting drug addict of 
adolescence who lived in condominiums in Huay Kwang District regarding social problems related to their 
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teenagers’ use of drugs and also factors affecting these teenagers in the use of drugs. This was a quantitative 
research using questionnaires with 100 samples. Mean, standard deviation and ANOVA were used to analyze 
the data.  
 Research findings found that a group of samples, who had different gender and ages, had no 
statistical significant differences in opinions regarding social problems which leading to the use of drugs in 
teenagers. Meanwhile, a group of samples, who had differences in educational levels, incomes, professions and 
members of families, had statistical significant differences in opinions about social problems leading to the use 
of drugs in teenagers at 0.001 level. Apart from that a group of samples, who had different in gender, had no 
statistical significant differences about factors affecting the use of drugs in teenagers who lived in 
condominiums in Huay Kwang District. In the contrary, a group of samples, who had differences in educational 
levels, ages and professions, had statistical significant differences in opinions to the factors affecting the use of 
drugs in teenagers who lived in condominiums in Huay Kwang District at 0.001 level. It was recommended that 
the establishment of strong family institution, the good behavioral examples of parents, guardians, teachers and 
instructors to avoid using of all type of drugs to their kids and relatives, who lived in condominiums in Huay 
Kwang District. The support and enhancement of kids and relatives to the effective use of free times and the 
arrangements of drugs prevention authority to educate, monitor and control the teenagers in habitation and 
entertainment areas to prevent the spread of these drugs were also required. 
 
ความนํา 
 ในอดีตสังคมไทยเราเป็นสังคมเกษตรกรรม การปลูกสร้างบา้นเรือนของคนไทยในอดีตนั้น นิยมซ้ือ
ท่ีดินว่างเปล่าเพื่อปลูกสร้างบา้นและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ลกัษณะของครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย 
ประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก ปู่ยา่-ตายาย อาศยัอยูร่่วมกนั ต่อมาเม่ือสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปจากยคุ
สังคมเกษตรกรรมมาเป็นยุคสังคมอุตสาหกรรม วฒันธรรมความเป็นอยู่ของประชากรไทยก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
ดว้ย การประกอบอาชีพมีความหลากหลายมากข้ึน สภาพแวดลอ้มของสังคมท่ีเปล่ียนไปทาํใหลู้กหลานเกษตรกร
ท่ีเคยแต่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  หันมาประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน   เกิดการอพยพเขา้มาทาํงานตามโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงอยูต่ามเมืองใหญ่ ๆ ของแต่ละจงัหวดั รวมถึงการเขา้มาหางานทาํในกรุงเทพมหานครมากข้ึน เม่ือ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึน ความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัก็เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย โดยเฉพาะในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ท่ีมี
จาํนวนประชากรเพิ่มข้ึนจากการอพยพยา้ยถ่ินเขา้มาทาํงานดงัท่ีกล่าว  จึงไดมี้การก่อสร้างอาคารสูงเพื่อท่ีอยูอ่าศยั
มากข้ึน ซ่ึงก่อนปี พ.ศ. 2522 นั้นประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเร่ืองกรรมสิทธ์ิรองรับอาคารชุด  ทาํใหเ้กิดปัญหา
เร่ืองการเรียกร้องความเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอาคารชุด  เม่ือคนจาํนวนมากมาอยูร่วมกนัในอาคารขนาดใหญ่ หลงั
เดียวกัน มีพื้นท่ีใช้สอยส่วนกลางร่วมกัน จึงเป็นส่วนผลักดันให้เกิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับอาคารชุด คือ 
พระราชบญัญติัอาคารชุด พ.ศ. 2522 ข้ึน โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผูน้าํมาใช ้และในปีนั้นเอง อาคารชุด หรือ 
คอนโดมิเนียมไดเ้กิดข้ึนในปีนั้นเป็นตน้มา (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2549) 
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 จากตวัเลขในปี พ.ศ. 2548 พบว่ากรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีประชากร
อาศยัอยู่ประมาณ 5.66 ลา้นคน  หากรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จงัหวดั เขา้ดว้ยกนัจะมีประชากรรวมทั้งส้ิน
ประมาณ  9.79 ลา้นคน หรือประมาณร้อยละ 15.7 ของประชากรทั้งประเทศ (มีประชากรทั้งหมด 62.4 ลา้นคน) 
และเม่ือพิจารณาจากจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัพบว่า ในปีพ.ศ. 2548 มีจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดคือ 
ประมาณ 2.1 ลา้นหน่วย และหากรวมพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จงัหวดั จะมีจาํนวนท่ีอยู่อาศยัมากถึง 3.8 
ลา้นหน่วย หรือร้อยละ 19.8 ของจาํนวนท่ีอยูอ่าศยัทั้งประเทศ 19 ลา้นหน่วย (กรมการปกครอง, 2548) 
 จากการวิเคราะห์การเพิ่มข้ึนของหอ้งชุดในรอบ 10 ปี (2539-2548) ในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5 
จงัหวดัปริมณฑล พื้นท่ีท่ีมีการเพิม่ข้ึนของหอ้งชุดในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จงัหวดัปริมณฑล จาํนวน 10,893 
หน่วย ทั้งน้ีเขตท่ีมีการเพิม่ข้ึนของหอ้งชุดมากท่ีสุด 5 ลาํดบัแรกในปี 2548 ไดแ้ก่    
 ลาํดบัท่ี  1   เขตพญาไท จาํนวน 1,100  หน่วย    
 ลาํดบัท่ี  2   เขตหว้ยขวาง จาํนวน 1,014  หน่วย 
 ลาํดบัท่ี  3  เขตบางกะปิ จาํนวน    937  หน่วย 
 ลาํดบัท่ี  4  เขตสวนหลวง จาํนวน    784  หน่วย 
 ลาํดบัท่ี  5  เขตพระโขนง จาํนวน    777  หน่วย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2549) 
 การเพิ่มข้ึนของท่ีพกัอาศยัใหม่ในแต่ละเขตนั้น มีสาเหตุหลกั คือ การเพิ่มจาํนวนประชากร การแยก
ครอบครัวใหม่ หรือความตอ้งการมีบา้นหลงัท่ีสอง ซ่ึงจะพบการเพิ่มข้ึนของจาํนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร
และหวัเมืองต่างๆ แสดงให้เห็นถึงทิศทางการขยายตวัท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละพ้ืนท่ี ปี พ.ศ. 2548 ท่ีอยู่อาศยัท่ี
ก่อสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5 จงัหวดัปริมณฑล มีจาํนวนทั้งส้ิน 72,072 หน่วย ในจาํนวนน้ีเป็น ท่ี
อยูอ่าศยัสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพมหานคร (50 เขต)  จาํนวน 37,435 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 51.9  โดยเขตท่ีมีการ
เพิม่ข้ึนของท่ีอยูอ่าศยัสูงสุด 10 อนัดบั (กรมการปกครอง, 2548) 
 นอกจากน้ี กรมการปกครอง (2548) แสดงจาํนวนประชากรเขตห้วยขวางทั้งหมด 76,213 คน แบ่ง
ออกเป็นเพศชาย จาํนวน 35,522 คน เพศหญิง จาํนวน 40,691 คน และพบว่าประชากรท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 6-25 ปี 
มีจาํนวน 26,163 คน แบ่งออกเป็น  เพศชาย 10,451 คน  เพศหญิง 15,712 คน  และจดัเป็นกลุ่มเส่ียง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี
ยงัไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด แต่มีโอกาสท่ีจะเขา้ไปเสพและติดยาได ้(potential demand) หรือ   “กลุ่มเส่ียง”  
ซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 6 - 25 ปี  หากไม่ป้องกนัให้มีประสิทธิภาพแลว้ ในอนาคตอนัใกลน้ี้เยาวชนของชาติอาจจะเป็น
กลุ่มเสพติดท่ีใหญ่ท่ีสุด (กรมการปกครอง, 2550) 
 อีกประการหน่ึง ผลการจบักมุคดียาเสพติดของสถานีตาํรวจหว้ยขวาง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545-2549 พบว่า
จาํนวนคดีเสพยาเสพติดมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน ตั้งแต่ปี 2545 จาํนวนคดีเสพยาเสพติด 147 คดี จนถึงเดือนตุลาคม 
2549  พบวา่คดีเสพยาเสพติดเพ่ิมเป็น 214  คดี  ตลอดจนคดีจาํหน่ายยาเสพติดมีแนวโนม้เพิม่ข้ึนดว้ย 
 จากขอ้มูลดา้นประชากรกลุ่มเส่ียง และจาํนวนอาคารชุด ตลอดจนขอ้มูลดา้นคดีจบักุมยาเสพติดในเขต
หว้ยขวางมีจาํนวนเพิ่มสูงข้ึน ผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นวา่พื้นท่ีเขตหว้ยขวางเป็นเหมาะสมท่ีจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งพื้นท่ี
ท่ีควรศึกษาปัญหาสังคมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ี โดยวิธีการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้อาศยัในอาคารชุด ตลอดจนปัญหาทาง
สังคม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นท่ีอาศยัในอาคารชุดเขตกรุงเทพมหานคร  
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  ศึกษาความคิดเห็นของผูอ้ยู่อาศยัในอาคารชุดท่ีอยู่ในเขตห้วยขวาง  เก่ียวกบัปัญหาทางสังคมท่ี
นาํไปสู่การใชย้าเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุด 
 2.  ศึกษาความคิดเห็นของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารชุดท่ีอยู่ในเขตหว้ยขวาง  เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้
ยาเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุด 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรทั้ งหมด 350  คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยเร่ืองน้ีคือ  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้และสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีต่อปัญหาทางสงัคม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของ
วยัรุ่นท่ีอาศยัในอาคารชุดในเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ศึกษาในปี พ.ศ. 2550 อาคารชุด 3 แห่ง อยูใ่นเขตหว้ย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 
  1. ศึกษาช่วงเดือน สิงหาคม ถึง ธนัวาคม พ.ศ. 2549 
  2. ศึกษาในอาคารชุด 3 แห่ง ของเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
เคร่ืองมือในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 
  1.  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัประชากรของผูอ้าศยั
ในอาคารชุดของกรุงเทพมหานครท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 
  2.  นําแบบสอบถามท่ีได้ไปหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น
ของครอนบาช Cronbach ไดค้า่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.872 
  3.  จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และนาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดของพื้นท่ีเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 3 แห่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 350 คน 
 2.  ผูว้ิจัยแจกแบบสอบถาม จาํนวน 350 ฉบับ ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และใช้ได้ จํานวน 100 
ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 28.59% 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์เพื่อนาํมา
วิเคราะห์คาํตอบของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2546, หนา้ 75) 
ตามลาํดบั ดงัน้ี 
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 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจงนบัความถ่ี และหาค่าร้อยละ จากนั้นแปลความหมาย
และนาํเสนอเป็นตารางประกอบคาํบรรยาย 
 ตอนท่ี  2 ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาสังคมในเขตห้วยขวาง  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นแปลความหมายค่าเฉล่ีย แปลผลระดบัของปัญหา และนาํเสนอเป็นตาราง
ประกอบคาํบรรยาย 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่น  วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นแปลความหมายค่าเฉล่ีย แปลผลระดบัของปัจจยั และนาํเสนอเป็นตาราง
ประกอบคาํบรรยาย 
 ตอนท่ี 4  ขอ้มูลความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัทาํการจดัหมวดหมู่ของคาํตอบ หรือขอ้คิดเห็นท่ี
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั จากนั้นทาํการแจงนบัความถ่ีและนาํเสนอเรียงลาํดบัความสาํคญั 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีรับคืนจากผูพ้กัอาศยัในอาคารชุดของพ้ืนท่ีเขตหว้ยขวางกรุงเทพมหานคร 
สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์และใชไ้ด ้จาํนวน 100 ตวัอย่าง  คิดเป็น 28.59%  ผลการ
วิเคราะหข์อ้มูลมีดงัน้ี 
 ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 เป็นเจา้ของอาคารชุด ร้อยละ 96  เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 66  อายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 57 สาํเร็จการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 65 มีสถานภาพ
ครอบครัวเป็นโสด ร้อยละ 33 มีจาํนวนสมาชิกท่ีอาศยัร่วมในอาคารชุดจาํนวน 3 คน ร้อยละ 46 ประกอบอาชีพ 
ลูกจา้งบริษทั และร้อยละ 59 มีรายไดต้่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท 
 ตอนที ่2 ความคดิเห็นเก่ียวกับปัญหาสังคมในเขตห้วยขวาง 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาสังคมในเขตหว้ยขวางของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่า ระดบัของปัญหา
มาก (ค่าเฉล่ีย =  3.37) เม่ือพิจารณาแต่ละปัญหาพบว่า ปัญหาสังคมของเขตหว้ยขวาง ระดบัปัญหามาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.57) ปัญหาสังคมของวยัรุ่นในเขตหว้ยขวาง ระดบัปัญหามาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91) ปัญหาสังคมในอาคารท่ีพกัอาศยั
ของท่านระดบัปัญหาปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.02) และปัญหาสังคมของวยัรุ่นในอาคารท่ีพกัอาศยัของท่าน ระดบั
ปัญหาปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.00) 
 ตอนที ่3 ความคดิเห็นเก่ียวกับปัจจยัทีม่ีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่น 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบว่า ระดบั
ผลของปัจจยัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย =  3.49) เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติด พบว่า ปัจจยัดา้นอาย ุ
ระดับผลของปัจจัยปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย  = 3.49) ปัจจัยด้านประเภทของยาเสพติด  ระดับผลของปัจจัย 
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 2.92) ปัจจยัส่วนตวัระดบัผลของปัจจยัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้ม 
ระดบัผลของปัจจยัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.85) ปัจจยัดา้นครอบครัว ระดบัผลของปัจจยัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.85) ปัจจยัดา้น
เพื่อนระดบัผลของปัจจยัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย = 3.46) ปัจจยัดา้นการแพร่ยาเสพติด ระดบัผลของปัจจยัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.12) 
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 สรุปผลวเิคราะห์การทดสอบสมมุติฐาน 
 การทดสอบสมมุติฐานของกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคม
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นแตกต่างกนั   
 ผลวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่มตวัอยา่ง
เพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และเป็นท่ีน่าสังเกตว่าความคิดเห็นของเพศชายมี 
ค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศหญิงทุกรายการ 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคมของกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศ
หญิงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ คือ ปัญหาสังคมของเขตห้วยขวาง ได้แก่ ปัญหาความสะอาดตาม
สถานท่ีสาธารณะ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร  การคมนาคมขนส่ง ปัญหาด้าน 
สุขภาพอนามยั และปัญหาสังคมของวยัรุ่นในเขตหว้ยขวาง ไดแ้ก่ ปัญหาลกัขโมย อาชญากร และปัญหาทะเลาะ
วิวาท ทาํร้ายร่างกาย 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่ม
ตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ คือ ปัจจยัดา้นประเภทของยาเสพติด ไดแ้ก่ สาร
ระเหย และปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของครอบครัว 
 การทดสอบสมมุติฐานของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคม 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นแตกต่างกนั 
 ผลวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่างกนั และไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายแุตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติแทบทุกรายการ 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาสังคมของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติคือ ปัญหาสังคมของเขตห้วยขวาง ปัญหาสังคมของวยัรุ่นในเขตห้วยขวางและปัญหา
สงัคมของวยัรุ่นในอาคารท่ีพกัอาศยัของผูอ้ยูอ่าศยั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัดา้นประเภทของยาเสพติด ปัจจยั
ส่วนตวั และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 การทดสอบสมมุติฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา
ทางสังคม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นแตกต่างกนั 
 ผลวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และท่ีมีระดบัของปัญหามาก ไดแ้ก่ ปัญหาสังคมของเขตหว้ยขวาง  
และปัญหาสงัคมของวยัรุ่นในเขตหว้ยขวาง 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และท่ีมีระดบัผลของปัจจยัมาก คือ ปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นครอบครัว 
 การทดสอบสมมุติฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคม 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นแตกต่างกนั 
 ผลวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาสังคมของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติแทบทุกรายการ คือ  ปัจจยัดา้นประเภทของยาเสพติด  และปัจจยัดา้นแหล่งแพร่ยา
เสพติด    
 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาสงัคมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั และมีระดบัของปัญหามาก คือ  ปัญหาสังคมของวยัรุ่นในเขตหว้ยขวาง  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติด ของวยัรุ่นกลุ่ม
ตวัอยา่งมีรายไดแ้ตกต่างกนั และมีระดบัผลของปัจจยัมากคือ ปัจจยัดา้นสภาพ แวดลอ้ม  และปัจจยัดา้นครอบครัว      
 การทดสอบสมมุติฐานของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาสงัคมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นแตกต่างกนั 
 ผลวิเคราะห์ พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัวส่วนมากแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติด
ของวยัรุ่นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนสมาชิกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัแทบทุกรายการ คือ ปัจจยัดา้นแหล่งแพร่
ยาเสพติด ปัจจยัดา้นครอบครัว และปัจจยัดา้นเพ่ือน  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน ท่ีมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคมท่ีมีระดบัปัญหามากคือ ปัญหาสังคมของเขตห้วยขวาง ปัญหาสังคมในอาคารท่ี
พกัอาศยัของผูอ้ยู่อาศยั ปัญหาสังคมของวยัรุ่นในเขตห้วยขวาง และปัญหาสังคมของวยัรุ่นในอาคารท่ีพกัอาศยั
ของผูอ้ยูอ่าศยั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั มีระดบัผลของปัจจยัมากคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม  และ
ปัจจยัดา้นครอบครัว 
 การทดสอบสมมุติฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคม  
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นแตกต่างกนั 
 ผลวิเคราะห์พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติแทบทุกรายการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยั
ดา้นเพื่อน และปัจจยัดา้นแหล่งแพร่ยาเสพติด 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัญหาสังคมมีระดบัของปัญหามาก ไดแ้ก่  ปัญหาสังคมของเขตห้วย
ขวาง ปัญหาสังคมในอาคารท่ีพกัอาศยัของผูอ้ยู่อาศยั ปัญหาสังคมของวยัรุ่นในเขตห้วยขวาง และปัญหาสังคม
ของวยัรุ่นในอาคารท่ีพกัอาศยัของผูอ้ยูอ่าศยั  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติคือ ความแตกต่างกนั 37 รายการ และไม่แตกต่างกนั 5 
รายการ และมีระดบัผลของปัจจยัมากคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นครอบครัว 
 
อภปิรายผล 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 พบว่า ปัญหายาเสพติดจดัเป็นปัญหาสาํคญัยิง่ของสังคม ผูเ้สพ
ส่วนใหญ่เป็นประชากรใน กทม.ในเขตชุมชนแออดั สาเหตุของการติดยาเสพติดส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้ประสบปัญหา
ชีวิต ซ่ึงจะมีอายรุะหว่าง 14 – 25 ปี ผูใ้หญ่วยัทาํงานอาย ุ40 – 50 ปี เยาวชนท่ีติดยาเสพติดนั้นมกัถูกชกัชวน หรือ
อยากลอง หรือเพราะสภาพแวดลอ้มท่ีมีแต่คนติดยาเสพติด จึงเป็นปัญหาท่ีคนในสังคมตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ข
อยา่งเร่งด่วนโดยใชแ้นวทางความคิดดว้ยการสร้างฉันทามติ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด โดยการใหทุ้กคนในสงัคมเห็นพอ้งตอ้งกนั ร่วมมือช่วยเหลือและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการต่อสู้กบัปัญหา
ยาเสพติด  ปัญหาอาคารชุดท่ีพกัอาศยักับยาเสพติด พบว่าแนวโน้มปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดระดับ 
รุนแรงในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นท่ีเขตห้วยขวางจดัว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดบัรุนแรง 
และพบว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าสังเกตคือ จากการเสพยาบา้ เปล่ียนเป็นยาเสพติดประเภทอ่ืนท่ีทดแทนกนัได ้
เช่น วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท สารระเหย สุรา เป็นตน้ แหล่งแพร่ระบาดเปล่ียนเป็นหอพกั อพาร์ตเมนต ์
อาคารชุด และจากขอ้มูลของสถานีตาํรวจห้วยขวางกล่าวถึงวยัรุ่นท่ีถูกจบักุมคดี ส่วนใหญ่เป็นคดีเสพยาเสพติด  
และวยัรุ่นเหล่าน้ีมกัจะพกัอาศยัตามหอพกั   อาคารชุดโดยลาํพงั หรืออาศยัอยูก่บัเพื่อน จึงถูกชกัชวน หลงผดิเสพ
ยาเสพติดไดง่้ายกว่าวยัรุ่นท่ีพกัอาศยัอยู่กบัครอบครัว พ่อแม่  พี่นอ้ง  สาเหตุของการเร่ิมเขา้ไปใชย้าเสพติดของ
วยัรุ่นคือ ความอยากลอง ความตอ้งการท่ีจะตามเพื่อนๆ  สภาพแวดลอ้มท่ีมีส่วนใหเ้กิดการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดพบวา่ ยาเสพติดไดแ้พร่ระบาดเขา้มาในโรงเรียน  เด็กและเยาวชน วยัรุ่น สามารถหาซ้ือยาเสพติดไดง่้าย เหตุผล
ท่ีทาํใหว้ยัรุ่นหนัมาใชย้าเสพติดเน่ืองจากตอ้งการต่อตา้นผูใ้หญ่ อยากเป็นตวัของตวัเอง ไม่อยากเช่ือฟัง อาจแสดง
ความกา้วร้าวออกมา และมีปฏิกิริยาโตต้อบดว้ยการใช้ยาเสพติด เหตุผลสุดทา้ยคือ ภาวะทางอารมณ์ เด็กและ
เยาวชน วยัรุ่นท่ีไม่มีความสุข เศร้าใจ ทุกขใ์จ กบัปัญหาต่างๆ รอบตวัโดยเฉพาะปัญหาภายในครอบครัว ความ
ขดัแยง้กนั การทะเลาะวิวาททาํร้ายร่างกาย ทาํใหรู้้สึกกลดักลุม้ใจ ทุกขใ์จ หนัไปพึ่งยาเสพ สาํหรับปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติดในกลุ่มของวยัรุ่น ซ่ึงมีการแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงในระดบัประถมและระดบัมธัยมศึกษา  (ช่วง
อาย ุ15-19 ปี) สาเหตุมาจากความอยากรู้อยากลอง การเลียนแบบ หลงเช่ือเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนใหเ้สพยาดว้ยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปัญหาครอบครัวเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหว้ยัรุ่นหนัมาใชย้าเสพติดเช่น การด่ืมสุรา บุหร่ี ยาบา้ เป็น
ต้น  สภาพทางสังคมส่ิงแวดล้อม  เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวัย รุ่น  วัยรุ่นหากอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นแหล่งขาย หรือเสพยาเสพติด โอกาสท่ีวยัรุ่นจะหลงเสพยาเสพติดไดง่้ายเน่ืองจาก
การหลงเช่ือ หรือหลงผดิเสพยาเสพติดจากคาํชกัชวนของผูอ่ื้น และหากครอบครัวขาดความอบอุ่น มีความขดัแยง้ 
ทะเลาะวิวาทอยู่ประจาํ  ย่อมส่งผลใหลู้กหลานหลงผิดไปเสพยาเสพติด ลูกหลานจะหนีปัญหาดว้ยการคบเพ่ือน 
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และใชชี้วิตอยูก่บัเพื่อนเป็นส่วนใหญโ่อกาสท่ีเพื่อนจะชกัชวนใหเ้สพยาเสพติดเกิดข้ึนไดง่้าย  การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดท่ียงัหลงเหลืออยู ่ มีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าสังเกตคือ จากการเสพยาบา้ เปล่ียนเป็นยาเสพติดประเภทอ่ืนท่ี
ทดแทนกนัได ้เช่น วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  สารระเหย สุรา เป็นตน้ แหล่งแพร่ระบาดเปล่ียนเป็นหอพกั 
อพาร์ตเมนต ์คอนโดมิเนียม รัฐบาลมุ่งแกไ้ขปัญหากลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปใชย้าเสพติด (potential demand) หรือ 
“กลุ่มเส่ียง”  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ียงัไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  แต่มีโอกาสท่ีจะเขา้ไปเสพและติดยาได ้ซ่ึงอายุ
ตั้งแต่  6 - 25 ปี หากไม่ป้องกนัใหมี้ประสิทธิภาพแลว้ ในอนาคตอนัใกลน้ี้เยาวชนของชาติอาจจะเป็นกลุ่มเสพติด
ท่ีใหญ่ท่ีสุด การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนโดยใชแ้นวทางความคิดดว้ยการสร้างฉันทามติ ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัใน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยการให้ทุกคนในสังคมเห็นพอ้งต้องกนั  ร่วมมือช่วยเหลือและเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัในการต่อสูก้บัปัญหายาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดจดัเป็นปัญหาสาํคญัยิ่งของสังคม ผูเ้สพส่วนใหญ่เป็นประชากรใน กทม.ในเขตชุมชน
แออดัท่ีคนในสงัคมทุกส่วนตอ้งช่วยกนัหาทางแกไ้ข  
 สาเหตุของการติดยาเสพติดส่วนใหญ่เกิดจาก 
 1.  เป็นผูท่ี้ประสบปัญหาชีวิต ซ่ึงจะมีอายรุะหวา่ง 14-25 ปี ผูใ้หญว่ยัทาํงานอาย ุ40-50 ปี  
 2.  สภาพทางสังคมส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติด วยัรุ่นหากอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมท่ีเป็นแหล่งขาย หรือเสพยาเสพติด โอกาสท่ีวยัรุ่นจะหลงเสพยาเสพติดไดง่้ายเน่ืองจากการหลงเช่ือ 
หรือหลงผดิเสพยาเสพติดจากคาํชกัชวนของผูอ่ื้น  
 3.  ภาวะทางอารมณ์ของวยัรุ่นเป็นปัจจยัอีกตวัหน่ึงซ่ึงหากวยัรุ่นไม่มีความสุข เศร้าใจ ทุกขใ์จ กับ
ปัญหาต่างๆ รอบตวั 
 4.  ปัญหาภายในครอบครัว ความขดัแยง้กนั การทะเลาะวิวาททาํร้ายร่างกาย ทาํใหรู้้สึกกลดักลุม้ใจ 
ทุกขใ์จ หนัไปพึ่งยาเสพติด   
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดอยา่งรุนแรงจะอยูใ่นระดบัประถมและระดบัมธัยมศึกษา (ช่วงอาย ุ15-19 
ปี) สาเหตุมาจากความอยากรู้อยากลอง การเลียนแบบ หลงเช่ือเพ่ือน หรือบุคคลอ่ืนให้เสพยาด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และหากผนวกดว้ยปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น มีความขดัแยง้ ทะเลาะวิวาทอยูป่ระจาํ ยอ่ม
ส่งผลใหลู้กหลานหลงผิดไปเสพยาเสพติด ลูกหลานจะหนีปัญหาดว้ยการออกจากบา้น คบเพื่อน และใชชี้วิตอยู่
กบัเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่โอกาสท่ีเพ่ือนจะชกัชวนใหเ้สพยาเสพติดเกิดข้ึนไดง่้าย  การแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ียงั
หลงเหลืออยู่  มีการเปล่ียนแปลงท่ีน่าสังเกตคือ เปล่ียนจากการเสพยาบา้ เปล่ียนเป็นยาเสพติดประเภทอ่ืนท่ี 
ทดแทนกนัได ้เช่น วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  สารระเหย สุรา เป็นตน้  
 แหล่งแพร่ระบาดเปล่ียนเป็นหอพกั อพาร์ตเมนต ์คอนโดมิเนียม โดยพบว่าแนวโนม้ปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติดระดบัรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นท่ีเขตหว้ยขวางจดัว่ามีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดระดบัรุนแรง วยัรุ่นท่ีถูกจบักุมคดี ส่วนใหญ่เป็นคดีเสพยาเสพติด และวยัรุ่นเหล่าน้ีมกัจะพกัอาศยัตาม
หอพกั อาคารชุดโดยลาํพงั หรืออาศยัอยูก่บัเพื่อน จึงถูกชกัชวน หลงผิดเสพยาเสพติดไดง่้ายกว่าวยัรุ่นท่ีพกัอาศยั
อยูก่บัครอบครัว พอ่แม่ พ่ีนอ้ง   
 แนวทางแกไ้ข คนในสงัคมตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนโดยใชแ้นวทางความคิดดว้ยการสร้าง
ฉันทามติ  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยการให้ทุกคนในสังคมเห็นพอ้งตอ้งกนั  
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ร่วมมือช่วยเหลือและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันในการต่อสู้กบัปัญหายาเสพติด รัฐบาลมุ่งแกไ้ขปัญหากลุ่มผูมี้
โอกาสเขา้ไปใชย้าเสพติด (Potential Demand) หรือ “กลุ่มเส่ียง”  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ียงัไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  
แต่มีโอกาสท่ีจะเขา้ไปเสพและติดยาได ้  ซ่ึงอายตุั้งแต่  6 - 25 ปี  หากไม่ป้องกนัใหมี้ประสิทธิภาพแลว้ ในอนาคต
อนัใกลน้ี้เยาวชนของชาติอาจจะเป็นกลุ่มเสพติดท่ีใหญ่ท่ีสุด การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนโดยใชแ้นวทางความคิดดว้ย
การสร้างฉันทามติ  ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยการใหทุ้กคนในสังคมเห็นพอ้ง
ตอ้งกนั  ร่วมมือช่วยเหลือและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการต่อสูก้บัปัญหายาเสพติด 
 จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างของผูอ้ยู่อาศยัในอาคารชุดท่ีอยู่ในเขตห้วยขวาง เก่ียวกบัปัญหาทาง
สงัคมท่ีนาํไปสู่การใชย้าเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุด  ผลวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานสรุปไดด้งัน้ีคือ     
 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญั  มีค่านยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ ปัญหาความสะอาดตามสถานท่ีสาธารณะ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาจราจร การคมนาคมขนส่ง ปัญหาลกัขโมย อาชญากรรม  และปัญหาทะเลาะวิวาท ทาํร้าย
ร่างกาย และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นประเภทยาเสพติดคือ ยาบา้ และปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มของครอบครัว สอดคลอ้งกบั ณัจฉลดา พิชิตบญัชาการ (2533) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา
สังคม และสอดคลอ้งกบัสํานกังานสถิติแห่งชาติ ท่ีกล่าวถึง ประเภทต่างๆ ของยาเสพติดท่ีมีการระบาด ซ่ึงเป็น
ปัญหาของสงัคมอยูใ่นปัจจุบนั  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างอายุแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัไดแ้ก่ ปัญหา
สงัคมในเขตหว้ยขวางและปัญหาสงัคมของวยัรุ่นในเขตหว้ยขวางทุกรายขอ้ และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นอายุ  ปัจจยั
ดา้นประเภทของยาเสพติด ปัจจยัส่วนตวั และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบั ณัจฉลดา พิชิตบญัชาการ 
(2533)  กล่าวถึงปัจจยัท่ีทาํใหค้นติดยาเสพติด ช่วงอายท่ีุมีปัญหา และสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหติ้ดยาเสพติด 
 ผลการทดสอบกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายแุตกต่างกนัท่ีมีความคิดเห็น
ต่อปัญหาสังคม และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวยัรุ่นมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดร.โสภา (ชูพิกุลชยั) ชปีลมนัน์  ราชบณัฑิต และคณะ (2547) ศึกษาเร่ือง “ครอบครัว: 
ปัจจยัปกป้องหรือผลกัดนัปัญหายาเสพติดของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร”   
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีทาํใหว้ยัรุ่นใชย้าเสพติด คือ สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ในครอบครัวท่ี
สร้างความกดดนัใหก้บัวยัรุ่น การใชย้าเสพติดของวยัรุ่น เกิดจากปัจจยัในครอบครัวอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ลกัษณะความสัมพนัธ์ในครอบครัว  สภาพปัจจุบนัของพ่อแม่ และปัญหาด้านการเงินของ
ครอบครัว ส่วนปัจจยัจากตวัวยัรุ่น มาจากปัญหาการตดัสินใจ  การแกปั้ญหาดว้ยตนเองและปรึกษาเพื่อน  การรับรู้
ท่ีผิดคิดว่ายาเสพติดลองคร้ังเดียวไม่ติดง่ายๆ ยาเสพติดเสพแลว้สบายใจ  ใช้เป็นทางออกเวลามีปัญหา  มีเพื่อน
สนิทเคยใชย้าเสพ  และยาเสพติดทาํใหมี้เพ่ือนมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัจฉล
ดา พิชิตบญัชาการ (2533), มนตรี ประทุม (2550) และ พรรณพิมล  หล่อตระกูล (2544) ท่ีพบว่า ปัญหาครอบครัว 
ความขดัแยง้ของพอ่แม่ และการทะเลาะเบาะแวง้ต่าง ๆ มีส่วนทาํใหว้ยัรุ่นขาดความรักความอบอุ่น ตอ้งหนัไปพึ่ง
ยาเสพติดเป็นท่ีพึ่งทางใจอ่ืนทดแทน 
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 วิภา  ด่านธาํรงกุล และคณะ (2539, หนา้ 69)  ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัเด็กท่ีตอ้งโทษ ท่ีเป็นกลุ่มเด็กและ
เยาวชน อายรุะหว่าง 8-24 ปี ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีไม่พงึปรารถนาของสังคมโดยส่วนรวม เช่น พฤติกรรมทางเพศก่อน
วยัอนัสมควร พฤติกรรมการใชส้ารเสพติด ว่ามีสาเหตุจากปัจจยัหลายประการประกอบกนั และจากขอ้มูลท่ีศึกษา
ไดบ่้งช้ีวา่ปัจจยัจากสภาพทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม นั้นมีอิทธิพลมากท่ีทาํใหเ้อ้ือในการเกิดพฤติกรรมต่างๆ 
 ปัจจยัปกป้องวยัรุ่นจากการใชย้าเสพติด คือ ความรักและการเอาใจใส่ดูแล  การเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั
ของครอบครัว  การอยู่พร้อมหนา้กนัของครอบครัว  การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  ส่วนปัจจยัผลกัดนั คือ  การท่ี
คนในครอบครัวทะเลาะเบาะแวง้กนั วยัรุ่นถูกทอดทิ้งไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแล  ขาดความรักความเขา้ใจใน
ครอบครัว  เวลามีปัญหาพอ่แม่ไม่มีเวลาใหค้าํปรึกษา จึงไปปรึกษาเพื่อนและใชย้าเสพติดเป็นทางออก  ประกอบ
กบัวยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลอง และการรับรู้ท่ีผิดๆของวยัรุ่นเช่น ยาเสพติดลองคร้ังเดียวไม่ติดง่าย  ยาเสพติด
ไม่มีพิษต่อร่างกาย การส่ือสารด้วยวาจาและการสัมผสั  การให้เวลา  การเอาใจใส่ดูแล สัมพนัธภาพท่ีดีใน
ครอบครัว และการให้คาํปรึกษาท่ีมีเหตุผล โดยไม่มีการดุด่า เป็นส่ิงสําคญัท่ีครอบครัวควรปฏิบติั ซ่ึงจะช่วย
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเสพยาเสพติดในวยัรุ่น สอดคลอ้งกบั พรรณพิมล  หล่อตระกูล (2544) ท่ีกล่าวถึง
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยตอ้งหาทางลดและป้องกนัรวมถึงการสร้างภูมิตา้นทาน ดว้ยการสร้างเป้าหมายใน
ชีวิต สร้างบุคลิกภาพท่ีมัน่คง และสร้างสมัพนัธภาพในครอบครัวท่ีดี  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาทางสังคมของกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สริตา  ธีระวฒันส์กุล และคณะ (2544) ศึกษาปัญหาการระบาดของยาเสพติดท่ีรุนแรง
ไปทัว่ประเทศนาํไปสู่การกาํหนดนโยบายเร่งด่วนในปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว นาํไปสู่
การประเมินสถานการณ์ของปัญหายาเสพติด การดําเนินงานแก้ไขปัญหา รวมทั้ งผลการดําเนินงาน และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระดบัอาํเภอ ซ่ึงเป็นระดบัปฏิบติัในภาคเหนือไดเ้ลือกอาํเภอแม่ริมจงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
กรณีศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม 2544  ถึงกุมภาพนัธ์ 2545 ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ใน
โรงเรียน นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งประมาณร้อยละ 4 ยอมรับวา่เคยใชย้าเสพติด ส่วนใหญ่เป็นการใชย้าบา้ 1 ใน 3 ระบุ
ว่า ยาบา้ เป็นยาเสพติดท่ีหาไดง่้ายท่ีสุด (ไม่รวมสารระเหย)  การดาํเนินงานป้องกนั เป็นกิจกรรมใหค้วามรู้ และ
ดนตรี กีฬา เป็นหลกั  กลุ่มตวัอยา่งประมาณคร่ึงหน่ึงเท่านั้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว และใหค้วามเห็นว่า การ
อบรมดา้นความรู้น่าเบ่ือ กิจกรรมท่ีชอบคือ นนัทนาการและทกัษะชีวิต นักเรียนส่วนใหญ่รับรู้ว่าการเท่ียวผบั / 
บาร์ / คาราโอเกะ  และการอยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีใช้ยาเสพติด มีความเส่ียงสูงต่อการใช้ยาเสพติด การชอบลอง / 
ลกัษณะนิสัยท่ีชอบทา้ทาย  การอยูใ่นท่ีท่ีหายาไดง่้าย มีความเส่ียงสูง ในระดบัรองลงมา ส่วนใหญ่เช่ือว่าการลอง
ยาเสพติด จะทาํใหติ้ดยา  หากติดยาเพ่ือนๆ จะรังเกียจ  ประมาณคร่ึงหน่ึงเช่ือว่าเลิกได ้และส่วนใหญ่เห็นว่า  ควร
ช่วยใหเ้ลิก อย่างนอ้ยคร่ึงหน่ึงของนกัเรียนขาดทกัษะในการปฏิเสธ  ครูส่วนใหญ่รับรู้ว่า มีนกัเรียนใชย้าเสพติด
เขา้ร่วมกิจกรรมเท่าท่ีได้รับมอบหมาย  เกือบทั้งหมดระบุว่ามีการสอดแทรกเร่ืองยาเสพติดในการเรียนการ
สอน 1 ใน 3 ของครูเคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัยาเสพติด และเห็นวา่ตนเองวา่มีความรู้ในระดบัปานกลางถึงนอ้ย  
 ชาญคณิต ก.สุริยะมณี (2530, บทคดัย่อ) พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการติดยาเสพติดซํ้ าของวยัรุ่นไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางดา้นเพื่อนแนะนาํชกัจูง ปัจจยัทางดา้นความเงียบเหงาและวา้เหว่ และปัจจยัทางดา้นสังคมไม่ยอมรับ  
เป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหว้ยัรุ่นกลบัไปเสพยาเสพติดซํ้ าข้ึนอีก  
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 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน จาํนวนสมาชิกใน
ครอบครัวแตกต่างกนั และอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั   และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้า
เสพติดของวยัรุ่นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้แตกต่างกัน จาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน และอาชีพ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงผลการทดสอบกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั, จาํนวนสมาชิกในครอบครัว
แตกต่างกนั และอาชีพแตกต่างกนั ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาสังคมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชย้าเสพติดของ
วยัรุ่นของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทุกรายขอ้ กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารชุดใน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้ต่อครอบครัว จาํนวนสมาชิกในครอบครัว และอาชีพแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อปัญหาสังคมและปัจจยัต่อการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นแตกต่างกนั ค่านยัสาํคญันอ้ยกว่า 0.05  ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิสภา  แกว้ปลี (2548) ศึกษาวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของผูเ้สพ
ยาเสพติด : กรณีศึกษา ผูเ้สพยาเสพติดในเขตเทศบาลนคร  จงัหวดันครราชสีมา”  พบว่ากลุ่มเสพยาเสพติด ส่วน
ใหญ่มีอายุ 21 ปี อายุโดยเฉล่ีย 23 ปี เป็นเพศชาย ร้อยละ 87.7  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 56.6 
สถานภาพโสดร้อยละ 67.9   อาชีพรับจา้งร้อยละ 72.6 รายไดต้่อเดือน 3,000-6,000  บาท ร้อยละ 46.2  ดา้น
ครอบครัวและส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ชย้าเสพติดอาศยัอยู่กบับิดามารดา ร้อยละ 36.8 บิดามารดาส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง 
มีรายได ้3,000-6,000 บาท  ร้อยละ 54.7  สภาพส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนท่ีมีการขาย เสพ ยาเสพติดร้อย
ละ 43.4  บุคคลท่ีผูเ้สพพึ่งพาอาศยัและเคารพนบัถือเป็นบิดาและมารดา ร้อยละ 36.8 การใชย้าเสพติด ส่วนใหญ่
เร่ิมใชย้าเสพติดอายุ 18 ปี ชนิดของยาเสพติดเป็นยาบา้ร้อยละ 90.6 และมกัเสพโดยการสูบร้อยละ 68.9 ปริมาณ
การใชย้า 1-2 เม็ดต่อวนัร้อยละ 53.8  และระยะเวลาใชย้า 1-2 ปี ร้อยละ 41.5  สาเหตุท่ีใชย้าเสพติดส่วนใหญ่จาก
เพื่อนชวนร้อยละ 49.1 มกัใชย้าเสพติดร่วมกบับุหร่ีร้อยละ 56.6     สาเหตุท่ีตอ้งการเลิกยาและออกมารายงานตวั
คร้ังน้ี เพราะกลวัถูกลงโทษร้อยละ 68.9 ผูเ้สพมีคดียาเสพติด 1 คร้ัง ร้อยละ 51.9 และผลการตรวจปัสสาวะไม่พบ
สารเสพติดร้อยละ 91.5 เน่ืองจากส่วนใหญ่หยดุเสพแลว้ ผูเ้สพยาเสพติดมีบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่
อยูใ่นครอบครัวท่ีแตกแยกขาดความอบอุ่นและไม่มีสัมพนัธภาพที่ดีในครอบครัว สาเหตุท่ีใชย้าเสพติดมกัจะตาม
เพือ่น มีปัจจยัท่ีเอ้ือโดยตอ้งหาเล้ียงชีพเองตั้งแต่เด็กและประกอบอาชีพใชแ้รงงานท่ีจาํเป็นตอ้งใชย้ากระตุน้    
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงาน องค์กร เพื่อดําเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายา
เสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุดในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
  การส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในอาคารชุดในเขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ลาํดบัแรกตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถาบนัครอบครัว  สร้างสายสัมพนัธ์ความรัก ความ
อบอุ่นใหก้บัสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการทาํกิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัวใหม้ากข้ึน เพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนัป้องกนัลูกหลานไม่ให้ติดยาเสพติด นอกจากนั้น พ่อ-แม่ และผูป้กครองของบุตรหลาน ควรให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุตรหลานรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น  ส่งเสริมให้ลูกหลานรักการอ่าน
หนงัสือ หรือส่งเสริมใหเ้ล่นกีฬา / ออกกาํลงักาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพใหแ้ขง็แรง  เป็นตน้ ดา้นหน่วยงานของรัฐ 
เช่น สถานีตาํรวจ สถานีอนามยัชุมชน ควรจัดเจา้หน้าท่ีให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด ตลอดจนการหมัน่ตรวจตรา  
กาํกบัดูแล ตามแหล่งชุมชน และแหล่งมัว่สุ่มของวยัรุ่นเพือ่ป้องกนัการแพร่หลายของยาเสพติด 
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  การแกไ้ขปัญหายาเสพติดของวยัรุ่นในอาคารชุดเขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  เร่ิมจาก
พ่อแม่ ผูป้กครอง  ครู อาจารย ์ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้บุตรหลาน นกัเรียน นกัศึกษา ไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดทุก
ชนิด และใหค้าํแนะนาํ  ตกัเตือน  ร่วม สร้างจิตสาํนึก  ปลูกฝังค่านิยมไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ ดา้นแหล่ง
ชุมชน สมาชิกในชุมชน ควรร่วมกนัรณรงคป้์องกนัยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชนของตน  ควรจดัพื้นท่ี
สําหรับทาํกิจกรรมร่วมกนัของชุมชน  และช่วยกนัดูแลเป็นหูเป็นตาไม่ให้บุคคลใดนาํยาเสพติดเขา้มาจาํหน่าย  
หรือเสพยาเสพติดในแหล่งชุมชน  ดา้นหน่วยงานของรัฐ เช่น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ควรเร่งรัด ปราบปราม และจบักมุ
ผูก้ระทาํผิดคดียาเสพติดทุกชนิด อย่างเขม้งวด และควรมีบทลงโทษท่ีรุนแรงต่อผูข้าย ผูเ้สพ  ผูผ้ลิต เพื่อลดการ
แพร่ยาเสพติด 
 2.  ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ
  2.1  ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํไปปฏิบติั 
   2.1.1  พ่อ-แม่-ลูก ผูป้กครอง จดัทาํกิจกรรมภายในครอบครัว อาทิเช่น การไป
ทาํบุญท่ีวดัในเทศกาลสาํคญัทางพทุธศาสนา, การทาํกิจกรรรมทาํความสะอาดบา้นและบริเวณบา้นในช่วงวนัหยดุ
เสาร์-อาทิตย ์ เป็นตน้ 
   2.1.2  การสนบัสนุนใหเ้รียนหลกัสูตรต่างๆท่ีบุตรหลานสนใจ  อาทิเช่น  เรียน
วาดภาพ  เรียนดนตรี  เรียนภาษา และคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
   2.1.3  การแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน โดยจดัให้มีการอบรมเด็กและเยาวชนท่ีเน้น
สร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อสารเสพติด  โดยให้เยาวชนไดอ้ภิปราย เล่นสวมบทบาทและสรุปประเด็นสําคญัดว้ย
ตนเอง และอบรมผูป้กครองโดยเน้นการสร้างความสัมพนัธ์แบบรักสนับสนุนและแบบใช้เหตุผลกบัเยาวชน  
เพราะความสมัพนัธ์ทั้งสองแบบน้ีจะเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดใหแ้ก่เยาวชนได ้
  2.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
   2.2.1  ศึกษาเฉพาะปัจจัยด้านอายุและด้านการศึกษาคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลยั ศึกษาความสอดคลอ้งเร่ืองช่วงอายุกบัระดับการเรียนท่ีมีต่อ
ปัญหายาเสพติด 
   2.2.2  ศึกษาการใชย้าเสพติดของวยัรุ่นกบัปัญหาครอบครัว กรณีตวัอย่างพ่อ-
แม่ประกอบอาชีพทาํงานช่วงกลางคืน เช่น  ยามรักษาความปลอดภยั  เป็นตน้ 
   2.2.3  ศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนและวยัรุ่นบาํเพ็ญกิจกรรมสาธารณกุศล 
เพือ่ลดปัญหายาเสพติด 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุของ
ส่วนคลงัพสัดุบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรับ-
ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 377 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปหา ความถ่ี ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริการรับ-ส่งพสัดุของส่วนคลังพัสดุ ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น คือ ดา้นพสัดุ ดา้นพนกังานขนส่ง  
ดา้นระยะเวลาจดัส่ง ดา้นสถานท่ีจดัส่งและการบริการอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก 4 รายการ คือ การใหบ้ริการขนส่งพสัดุไดท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุ สภาพความเรียบร้อยของพสัดุ
ท่ีขนส่ง ความครบถว้นของพสัดุท่ีขนส่ง และความรวดเร็วในการนาํส่งพสัดุเร่งด่วนและสาํคญั การเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรับ-ส่งพสัดุของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
พบว่า เฉพาะผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจ ด้านพนักงานขนส่ง แตกต่างกันอย่างมี 
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูใ้ชบ้ริการท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นการบริการอ่ืนๆ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were : to study factors  affecting service user  satisfaction towards parcel 
delivery of warehouse sector of TOT public company limited,  and  to compare factors  affecting service user  satisfaction 
towards parcel delivery of warehouse sector of TOT public company limited, classified by  demographic traits.  There 
were  377 samples. The questionnaire was research tool. Using the package program, the statistical data analysis  were as 
frequency, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
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 The findings  revealed  that : the service user  satisfaction  towards parcel delivery of warehouse sector 
overall was  at moderate level. When considered  aspect by aspect, the service user  satisfactions in all aspects, which 
were the parcel aspect, the delivery staff aspect, the delivery period, the place  aspect, and the other services aspect, were 
at moderate level. When considered item by item, the service user  satisfactions were at high level.  The comparison 
results of factors affecting service user satisfaction towards parcel delivery of warehouse sector, classified by  
demographic traits indicated the service user  with different education had satisfaction in the delivery staff aspect with 
statistical difference at significance level  of 0.01, and with different work in the other services aspect with statistical 
difference at significance level  of 0.01 
 
ความนํา 
 ส่วนคลงัพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทอยา่งมาก จดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับ
พสัดุท่ีซ้ือคร้ังละเป็นจาํนวนมาก เป็นท่ีเก็บพสัดุให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ในสมยัท่ีเร่ิมดาํเนินการ 
เก่ียวกบัคลงัพสัดุนั้น บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) มีหน่วยงานขนส่งพสัดุท่ีใชพ้นกังานขององคก์ารโทรศพัท์
แห่งประเทศไทย เป็นผูด้าํเนินการขนส่งพสัดุจากส่วนคลงัพสัดุ เพื่อนาํไปส่งใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเบิกพสัดุ 
แต่ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลาย หรือนิยมใชม้ากนกั เพราะไม่สามารถส่งพสัดุใหก้บัหน่วยงานต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว หรือทนั
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 ปัจจุบนั บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดพ้ฒันาระบบการขนส่งพสัดุใหห้น่วยงานต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน 
เพื่อใหท้นักบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งขบัรถมารับ
พสัดุ ไดป้รับเปล่ียนเป็นการจา้งบริษทัเอกชนมาทาํหนา้ท่ีแทนพนกังานของ บมจ.ทีโอที ปัจจุบนัจา้ง บริษทั วิฑูรย์
ขนส่ง จํากัด และ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท.เท่ียงขนส่ง เป็นผูด้ ําเนินการขนส่ง เน่ืองจากการใช้พนักงานของ  
บมจ.ทีโอที เป็นผูข้นส่งพสัดุใหก้บัหน่วยงานภูมิภาค จะตอ้งมีค่าสวสัดิการของพนกังาน ไดแ้ก่ค่าโรงแรม ค่าเบ้ีย
เล้ียง เป็นตน้ ทาํให ้บมจ.ทีโอที มีตน้ทุนในการขนส่งสูงมาก 
 หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของศูนยข์นส่งพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นไปตามคาํสั่งส่วน
คลงัพสัดุท่ี 6/2546 ดงัน้ี (บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ส่วนคลงัพสัดุ, 2546) 
  1. ขนส่งพสัดุใหก้บัผูเ้บิกพสัดุ 
  2. ดูแลการขนส่งท่ีจา้งใหเ้อกชนดาํเนินการ 
  3. ควบคุมและดูแลยานพาหนะใหมี้ความพร้อมในการปฏิบติังาน 
  4. รับพสัดุจากคลงัพสัดุ เพื่อ คดั แยก รวมพสัดุ เพื่อบรรจุหีบห่อ 
  5. จดัทาํบญัชีพสัดุเพื่อการขนส่ง 
 การท่ีให้บริษทัเอกชนมาดาํเนินการขนส่ง ไดมี้เหตุท่ีทาํให้พสัดุเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง 
เช่นพสัดุตกหล่นจากรถระหว่างการขนส่ง เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการท่ีจะจดัหาพสัดุเพ่ือนาํส่งใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งมาก ส่วนคลงัพสัดุไดท้าํการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการทั้งในเร่ืองประสิทธิภาพ ความ
สะดวก รวดเร็วในการให้บริการดา้นขนส่งพสัดุอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร ผูว้ิจยัในฐานะเป็นบุคลากร
ปฏิบติังานในส่วนคลงัพสัดุ มีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุของส่วน
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คลงัพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) เพื่อจะไดท้ราบขอ้เท็จจริง และนาํไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการ
ใหบ้ริการดา้นการขนส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ ใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึนส่งผลให ้บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) 
มีความพร้อมในการแข่งขนัท่ีมีอยา่งรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรับ – ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ  
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรับ-ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ  
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรับ-ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีใชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุใน
เขตนครหลวงและภูมิภาค จาํนวน 19,752 คน (ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549) เลือกเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 377  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการ 
วิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
                    2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายงุาน ระดบัการศึกษา และงานท่ีปฏิบติั  
    2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั      
ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ดา้นต่าง ๆ คือ พสัดุ พนกังานขนส่ง ระยะเวลาจดัส่ง สถานท่ีจดัส่ง และการบริการอ่ืน ๆ 
ลกัษณะของคาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 17 ขอ้ 
                   3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา   
กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
เพือ่ใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4. นาํแบบสอบถามไปทาํการทดลองใช้กบัพนักงานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีมิใช่กลุ่ม 
ตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตร
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สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั  (Cronbach’s alpha coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 
0.897 
 
การรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามจาํนวน 377 ฉบบัไปตามส่วนงานในเขต 
นครหลวงและภูมิภาคท่ีใชบ้ริการรับ-ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ผา่นทางตน้สังกดั
ตามระดบั ระหวา่งวนัท่ี 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ใหผู้ใ้ชบ้ริการตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามคืนท่ีผูว้ิจยั 
ไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืนมา จาํนวน 375 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.47 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ขอ้มูลท่ีไดจ้าการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลงรหสั  
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ  
F-test  ดงัน้ี 

1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรับ – ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ  

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยใชค่้าเฉล่ีย  ( x )  และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในบริการรับ - ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั ทีโอ

ที จาํกดั (มหาชน)   ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามเพศโดยใช ้t-test   
4. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการรับ – ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดา้นต่าง ๆ ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน (analysis of variance  = F-test)    

5. เปรียบเทียบพหูคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( x ) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการแต่ละคู่จากผล 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Tukey (Tukey’s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.87 อายุงานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 38.13 
รองลงมา 11 – 15 ปี ร้อยละ 32.80 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 56.80 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
24.00 งานท่ีปฏิบติั คือ งานอ่ืน ๆ ร้อยละ 35.20 รองลงมางานธุรการ ร้อยละ 29.60  
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับ – ส่งพัสดุของส่วนคลังพัสดุ  
บริษทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการรับ – ส่งพสัดุของส่วน
คลงัพสัดุ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปได ้ดงัน้ี 
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  พสัดุ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.32) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.58 – 3.78) 2 รายการ คือ 
  1.  สภาพความเรียบร้อยของพสัดุท่ีขนส่ง 
  2.  ความครบถว้นของพสัดุท่ีขนส่ง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายงุาน ทุกระดบัการศึกษา 
และทุกกลุ่มงานท่ีปฏิบติั 
  พนักงานขนส่ง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.97) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.86 – 3.03) ทุกรายการ คือ 
  1.  การติดต่อประสานงานและการอาํนวยความสะดวกในการขนส่งพสัดุ 
  2.  กิริยามารยาทของพนกังาน 
  3.  ความกระตือรือร้นในการทาํงานของพนกังาน 
  4.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายงุาน ทุกระดบัการศึกษา 
และทุกกลุ่มงานท่ีปฏิบติั 
  ระยะเวลาที่จัดส่ง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.47) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.51 – 3.87) 2 รายการ คือ 
  1.  การใหบ้ริการขนส่งพสัดุไดท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุ 
  2.  ความรวดเร็วในการนาํส่งพสัดุเร่งด่วนและสาํคญั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง อายงุาน 1 – 5 ปี, 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี ทุก
ระดบัการศึกษา ปฏิบติังานการเงิน และธุรการ 
  สถานทีจ่ัดส่ง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.91) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.89 – 2.93) ทุกรายการ คือ 
  1.  ขนส่งพสัดุไดถู้กตอ้งตามส่วนงานของผูใ้ชบ้ริการ 
  2.  ขนส่งพสัดุใหถึ้งหน่วยงานของผูใ้ชบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายงุาน ทุกระดบัการศึกษา 
และทุกกลุ่มงานท่ีปฏิบติั 
  การบริการอ่ืน  ๆผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.92) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.79 – 3.06) ทุกรายการ คือ 
  1.  สภาพความเรียบร้อยของรถขนส่งพสัดุหรืออุปกรณ์ยกขนท่ีใหบ้ริการ 
  2.  การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบังานขนส่งพสัดุ 
  3.  ความสะดวกในการติดตามงานก่อนและหลงัจดัส่งพสัดุ 
  4.  ความคล่องตวัของกระบวนการจดัส่งพสัดุ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายงุาน ทุกระดบัการศึกษา 
และทุกกลุ่มงานท่ีปฏิบติั 
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 3. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการให้บริการรับ - ส่งพสัดุของผู้ใช้บริการจาํแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการรับ – ส่ง
พสัดุของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  พสัดุ ผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ สภาพความเรียบร้อยของพสัดุท่ีขนส่ง 
  พนักงานขนส่ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 ขอ้ คือ การติดต่อประสานงานและการอาํนวยความสะดวกในการขนส่ง 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ คือ 
  1.  ความกระตือรือร้นในการทาํงานของพนกังาน 
  2.  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีอายงุานต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ  
มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ 
  สถานท่ีจดัส่ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ 
คือ ขนส่งพสัดุใหถึ้งหน่วยงานของผูใ้ชบ้ริการ 
  การบริการอ่ืน  ๆ ผูใ้ชบ้ริการท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีความพึงพอใจ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 3 ขอ้ คือ 
  1.  ความคล่องตวัของกระบวนการจดัส่งพสัดุ 
  2.  ความสะดวกในการติดตามงานก่อนและหลงัจดัส่งพสัดุ 
  3.  การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบังานขนส่งพสัดุ 
 
อภปิรายผล 
 ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ บริษทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) 
 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการรับ – ส่งพสัดุของส่วนคลงัพสัดุ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( x = 3.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.91 – 3.47) ทั้ง 5 ดา้น  
เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นระยะเวลาจดัส่ง ดา้นพสัดุ ดา้นพนกังานขนส่ง ดา้นการบริการอ่ืน ๆ 
และดา้นสถานท่ีจดัส่ง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เฉพาะดา้นพสัดุ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.58 – 3.78) 2 รายการ คือ 
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 1.  สภาพความเรียบร้อยของพสัดุท่ีขนส่ง 
 2.  ความครบถว้นของพสัดุท่ีขนส่ง 
และดา้นระยะเวลาจดัส่ง ผูใ้ชบ้ริการมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.51 – 3.87) 2 รายการ คือ 
 1.  การใหบ้ริการขนส่งพสัดุไดท้นัตามเวลาท่ีตอ้งการ 
 2.  ความรวดเร็วในการนาํส่งพสัดุเร่งด่วนและสาํคญั 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณกร อินทร์พยุง (2541) ศึกษาเร่ือง แบบจาํลองทางเลือกพาหนะ
สําหรับขนส่งสินคา้ กรณีศึกษาการขนส่งสินคา้ระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวนัออกของประเทศไทย  
ผลการศึกษา พบว่า ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพาหนะในการขนส่งสินคา้ของบริษทั เช่น ระยะเวลาใน
การขนส่งสินคา้ ระดบัการบริการสําหรับพาหนะแต่ละประเภท ฯลฯ และผลของการพฒันาแบบจาํลอง พบว่า 
การพยากรณ์การเลือกพาหนะสาํหรับขนส่งสินคา้สามารถทาํไดโ้ดยการใชแ้บบจาํลอง 2 แบบจาํลองยอ่ย ๆ และ
ผลการทดสอบแบบจาํลอง พบว่า แบบจาํลองท่ีพฒันาข้ึนถูกนาํไปทดสอบผลกระทบของนโยบายดา้นการขนส่ง 
สินคา้บางประการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการขนส่งสินคา้ของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นฤมล บุญกิตติ (2545) วิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ในประเทศ : กรณีศึกษา บริษทั รีเจนทฟ์อร์เวิดด้ิง เอก็ซ์เพรส จาํกดั ผลการศึกษา พบว่า ความตอ้งการ
ของลูกคา้ คือ ความรวดเร็วในการขนส่ง สาํหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสาํคญัในการตดัสินใจเลือกบริษทั
ขนส่งสินคา้ของลูกคา้ คือ ความรวดเร็ว ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ของลูกคา้และความปลอดภยัของสินคา้ และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วนัเพญ็ ขจรกล่ิน (2542) ศึกษาเร่ือง การประเมินความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูป้ระกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกต่อการเข้าใช้บริการโครงการสถานีขนส่งสินคา้ชานเมือง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้ให้ความสาํคญักบัองคป์ระกอบ
ดา้นผูใ้หบ้ริการมากท่ีสุด โดยมีความตอ้งการสูงในคุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการทุกประเภท ไม่ว่าเร่ืองความสุภาพ 
ความกระตือรือร้น ความซ่ือสัตย ์ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ส่วนใหญ่พบว่าส่ิงท่ีคาดหวงัไวอ้ยูใ่นระดบัตํ่า 
จากขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการบริการซ่ึง วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2539) ให้
ความหมายของธุรกิจบริการ (service) หมายถึง กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีสนองความตอ้งการแก่
ลูกคา้ การบริการเป็นกระบวนการปฏิบติัเพื่อผูอ่ื้น ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงควรมีคุณสมบติัท่ีสามารถอาํนวยความ
สะดวกและทาํงานเพื่อผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ (2541) ท่ี
กล่าวถึงลกัษณะของการบริการว่า ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 4 ประการ คือ การบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ 
การให้บริการและการบริโภคในขณะเดียวกนัไม่สามารถแบ่งแยกได้ การบริการไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัว่าผูข้าย
บริการเป็นใคร จะให้บริการเม่ือไร ท่ีไหน อย่างไร และการบริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ด้เหมือนสินคา้อ่ืน  
รวมทั้งคาํอธิบายลกัษณะของการบริการของ จินตนา บุญบงการ (2537) ท่ีกล่าวว่า การบริการมีลกัษณะเฉพาะ 
สรุปไดด้งัน้ีคือ การบริการเป็นสาระสาํคญัของการไวว้างใจ การบริการเป็นเร่ืองของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้การบริการ
ไม่อาจแยกออกจากตัวบุคคล ซ่ึงเป็นผู ้ให้และผู ้ซ้ือบริการ ผู ้ให้บริการแต่ละคนจะมีแบบและวิธีการใน 
การใหบ้ริการของตนเอง และการบริการมีลกัษณะท่ีไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้เพราะความตอ้งการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา โดยสรุป คือ การบริการ หมายถึง สินคา้มีลกัษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถจบัตอ้งไดเ้หมือนสินคา้ 
(goods) ท่ีมีตวัตนและความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นเจตคติท่ีเป็นนามธรรมและไม่สามารถมองเห็นหรือวดัให้
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เป็นรูปร่างได้ ดงันั้นความพึงพอใจในบริการ ซ่ึงมีความสําคญัต่อการดาํเนินงานบริการ เพ่ือให้การดาํเนินการ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะดงัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2539) คือ (1) ความพึงพอใจเป็น
การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด (2) ความพึงพอใจเกิดจากการ
ประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงจากสถานการณ์บริการ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจเกิด
จากอารมณ์ในขณะเขา้รับบริการ และความพึงพอใจท่ีจะตอ้งพิจารณาในหลาย ๆ ดา้น ซ่ึงคุณภาพการบริการเป็น
เร่ืองท่ีมีความสาํคญั และเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางทัว่โลก เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจภาคบริการมีการเติบโต
เพิ่มข้ึนอย่างกวา้งขวางและต่อเน่ือง ดงันั้น การบริการท่ีมีคุณภาพย่อมสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการและ
สร้างผลกาํไรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองใหแ้ก่องคก์ร คุณภาพการบริการท่ีดีจะก่อใหเ้กิดความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการต่อ
องค์กร และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้ งสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กร เน่ืองจากผูใ้ช้บริการท่ีมีความ 
พึงพอใจต่อการได้รับบริการจะช่วยทําการประชาสัมพันธ์  โดยการบอกปากต่อปากไปยังกลุ่มลูกค้า 
รายใหม่ นอกจากนั้นยงัพบว่า ลูกคา้เต็มใจท่ีจะจ่ายค่าบริการท่ีแพงกว่า เพื่อให้ได้บริการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตั้ ง
ความหวงัไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ีไปเจรจากบับริษทัเอกชนท่ีรับจา้งมาดาํเนินการขนส่ง
พสัดุใหก้บับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ทาํการปรับปรุงและพฒันากระบวนการดาํเนินงานใหมี้คุณภาพสูงข้ึน 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีใหข้อ้มูลในปัจจุบนัว่ามีความพึงพอใจ
ในการบริการของบริษทัเอกชน ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และเพื่อให้คุม้ค่ากับค่าใช้จ่ายท่ีจ้าง
บริษทัเอกชนมาดาํเนินการ 
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ความคดิเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี* 
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of Vocational  Colleges  under  Sarabur i Office 

of  Vocational  Educational Commission 
 

นางพรทิพย ์สุขตระกลู** 
Mrs. Pontip Suktagul 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมจดั
การศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี และเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีต่อการจดัการศึกษา จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างคือ คณะกรรมการสถานศึกษา 
จาํนวน 105 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ความถ่ี ใชค่้าร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา    
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร และ       
การกาํหนดหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บังคบัของสถานศึกษา ส่วนความคิดเห็น ด้านการจัดทาํ
แผนพฒันาสถานศึกษาและแผนการปฏิบติัราชการรายปี และการจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมีต่อ   
การจดัการศึกษา จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนั ในดา้น การจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา     
และแผนการปฏิบติัราชการรายปี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนในดา้น การพฒันาหลกัสูตรการ          
จดัการศึกษาฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน และการกาํหนดหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the opinion of college committees on educational 
participation administration under Saraburi Office of Vocational Educational Commission. and compare the opinion 
of college committees on vocational education participation administration under Saraburi Office of  Vocational 
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Education Commission. The sample group were 105 college committee members. The questionnaires were used to 
collect the data. The reliability was 0.96. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and 
one way ANOVA.  
 The research results indicated that : the opinion of college committee on educational participation 
administration under Saraburi Office of Vocational Educational Commission on curriculum development and 
preparing or improving college regulation were at high level. On college development plan, yearly operational plan, 
and people’s educational training and vocational promotion were at moderate level. Comparing  
the opinion of college committees toward education management classified by college sizes were different at 0.05 
level on college development plan and yearly operational plan. There were no difference on curriculum development, 
people’s educational training and vocational promotion, and preparing or improving the college regulation 
 
ความนํา 
 นบัตั้งแต่ประเทศไทยไดป้ระกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไวใ้นราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมี
สาระสาํคญั 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 78 มาตราและมีองคป์ระกอบดา้นต่าง ๆ คือ ความมุ่งหมายและหลกัการ 
สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจดัการศึกษา การบริหาร และการจดัการศึกษา มาตรฐาน 
และการประกนัคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร และการลงทุนทาง
การศึกษาและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ร่งดาํเนินงานการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
อนัเป็นภารกิจท่ีสําคญัและจาํเป็นของประเทศ แต่การดาํเนินงานการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545   ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จ อนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาและอุปสรรคท่ีสาํคญั เช่น ในเร่ืองคุณภาพการศึกษา ทั้งหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ การบริหารจดัการศึกษาในระดบัโรงเรียนหรือสถานศึกษาของประเทศไทย นบัไดว้่ายงัมีปัญหาและอุปสรรค
อยู่ค่อนขา้งมาก ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการ ทั้งยงัไม่เป็นผลดีกบัคุณภาพ
การศึกษาดว้ย(ยพุิน ทองส่งโสม, 2546 ,หนา้ 1) 
 สถานศึกษาสังกดั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีจดัการศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพฒันา กาํลงัคนทั้งในระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ี
ด้านวิชาชีพท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ไปประกอบอาชีพได้ แต่ปัจจุบนัสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหส้ถานศึกษาดงักล่าว ยงัไม่สามารถบริหารจดัการ จดักระบวนการเรียนรู้ให้
บรรลุเป้าหมายท่ีพึงประสงคต์าม  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2452 ได ้เพื่อใหก้าร
บริหารจดัการบรรลุตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545   
จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ในการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูน้าํท่ีสําคญัในการจดัการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงเป็นกลุ่มผูน้าํของชุมชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมยท่ี์กาํหนด



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 119

ไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  จาํเป็นตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจ ในความมุ่งหมาย และหลกัการ ของพระราชบญัญติัเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือ
และสนบัสนุน และในการจดัการศึกษาท่ีจะใหชุ้มชนและผูป้กครองมีส่วนร่วมและหนา้ท่ีในการจดัการศึกษานั้น 
ถือเป็นเร่ืองสาํคญัมากจาํเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนในสังคม ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ เพื่อให้
เกิดตระหนัก และรับผิดชอบร่วมกัน เพราะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจดัการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) ดงันั้นปวงชนตอ้งร่วมกนัจดัการศึกษา ( All for Education) เพื่อพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้
ต่อไป( กมัภณฑ ์ จุนโท, 2543 , หนา้ 36-37)   
 ความสาํคญัในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นการเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาเป็นองคก์รในการบริหารโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารกระจายอาํนาจ  อยู่ภายใตก้ารบริหารของคณะบุคคล
และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2549 เน่ืองจาก
สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี มีสถานศึกษาในสังกดัรวม 7 แห่งท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนั 
 ดงันั้นดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยั มีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ท่ีมีต่อการจัดการศึกษาสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี เพื่อจะได้นําผลของ
การศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นเกิดประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจดัการศึกษา อนัจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  อนัเป็นส่วนสําคญัของ การปฏิรูปและสอดคลอ้ง ตาม 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545   ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีต่อการจดัการศึกษา จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของการวจิยั  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey  research ) โดยมุ่งจะศึกษาความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดั
สระบุรี พ้ืนท่ีศึกษาและประชากรท่ีทาํการศึกษา  คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวดัสระบุรี กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รองผูอ้าํนวยการทุกฝ่าย 
ตวัแทนฝ่ายต่าง ๆ  และครูผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 144 คน จากสถานศึกษา 7 แห่ง ดงัน้ี 
 1. วิทยาลยัเทคนิคสระบุรี           จาํนวน 24  คน 
 2. วิทยาลยัสารพดัช่างสระบุรี     จาํนวน 20  คน 
 3. วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุรี     จาํนวน 19 คน 
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 4. วิทยาลยัเทคนิคท่าหลวงซิเมนตไ์ทยอนุสรณ์ จาํนวน 22  คน  
 5. วิทยาลยัเทคนิคมวกเหลก็ จาํนวน  18  คน 
 6. วิทยาลยัการอาชีพสระบุรี จาํนวน  21  คน 
 7. วิทยาลยัการอาชีพหนองแค จาํนวน  20  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการและทฤษฎีจากเอกสาร 
ตาํรา บทความทางวิชาการ ท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมการบริหารจดัการศึกษา เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดและ
ปลายปิด  สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบั  เพศ   อายุ  วุฒิการศึกษา   อาชีพ   ตาํแหน่งหน้าท่ีในคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา 
  ตอนท่ี  2   ความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ใน 4 ดา้น คือ 
การจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนการปฏิบติัราชการรายปี การจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน การพฒันาหลกัสูตร  และ การกาํหนดหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบ
ขอ้บงัคบัของสถานศึกษา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ีคือ   จดัทาํเคร่ืองมือแบบสอบและนาํส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง  
จาํนวน 105 ชุด แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน จาํนวน 105 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรวจสอบความสมบูรณ์  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติเพือ่วิเคราะห์สถิติดงัน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1.สถิติท่ีหาคุณภาพของเคร่ืองมือคือความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิ ธีหาค่า 
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) 
  2. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล เก่ียวกบัตวัแปรอิสระ ใชก้ารแจกแจงความถ่ี ร้อยละ  
  3. การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นการมีส่วนร่วม  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)    
  4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
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สรุปผลการวจิยั 
 การศึกษาความคิดเห็นของของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีมีต่อการจัดการศึกษาสังกัด
สาํนกังานอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรีผูว้ิจยัศึกษาความคิดเห็น ดา้นการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนการ
ปฏิบติัราชการรายปี การจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การพฒันาหลกัสูตร  
และ การกาํหนดหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาสรุปผลการวิจยัดงัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศ ชาย ร้อยละ 58.10 มีอายุระหว่าง  40 – 49  ปี ร้อยละ  
37.14  มีอาชีพรับราชการ ร้อยละ 70.48 วุฒิการศึกษา ของคณะกรรมการ ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 55.20 
 ผลการศึกษาขอ้มูลด้านประสบการณ์ ในการเป็นกรรมการสถานศึกษา  พบว่าส่วนใหญ่ เคยเป็น
กรรมการบริหารสถานศึกษามาแลว้ 1 คร้ังข้ึนไป  คิดเป็นร้อยละ 62.90 การศึกษาสถานภาพในการเป็นกรรมการ
สถานศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นผูแ้ทนจากฝ่ายต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 59.05  
 ผลการศึกษาขนาดของสถานศึกษา พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจากสถานศึกษา
ขนาดกลาง ( 501- 1,000 คน) ร้อยละ 42.86  รองลงมาเป็น สถานศึกษาขนาดใหญ่(1,001 -2,000  คน )และขนาด
ใหญ่พิเศษ  ( 2,001 คนข้ึนไป ) ร้อยละ  28.75 
 2. ความคดิเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการมส่ีวนร่วมการจดัการศึกษา 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี  มีความคิดเห็นในอยูร่ะดบั  มาก ( X =3.52) ไดแ้ก่ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ( X =3.64)  
การกาํหนดหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษา ( X =3.60)  การจดัทาํแผนพฒันา
สถานศึกษาและแผนการปฏิบติัราชการรายปี และ การจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X =3.42 )   
 3.  การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีต่อการจดัการศึกษา จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
      การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีต่อการจดัการศึกษา 4  ดา้น คือ การจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนการ
ปฏิบติัราชการรายปี การพฒันาหลกัสูตร การจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
และ การกําหนดหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบว่า  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั   เม่ือพิจารณาความคิดเห็นแต่ละดา้นพบว่า  แตกต่างกนั เฉพาะ
ประเด็นดา้น การจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนการปฏิบติั ราชการรายปี (Sig.= 0.037)  อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือทาํการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s test) พบว่า แตกต่างกนั อยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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อภปิรายผล 
 1.  การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ความ
คิดเห็นในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา ระดบั มาก  ไดแ้ก่  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  และการกาํหนดหรือการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษา  ส่วนการจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน และการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาและแผนการปฏิบติัราชการรายปี มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบั ปานกลาง  สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของเดวิส และนิวส์ตรอม ( อา้งถึงในปรัชญา  มัน่ทน,2546, หนา้ 22 ) 
ในการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วม   ( Participation  Management )  ซ่ึงกล่าวถึงวิธีการบริหารงาน ในรูปแบบ
คณะกรรมการหรือคณะทาํงานเฉพาะกิจ ท่ีมีโอกาสร่วมเป็นคณะทาํงาน  และมีส่วนกาํหนดแผนปฏิบติังาน  
เป้าหมาย นโยบายการทาํงาน ใหส้อดคลอ้งกบัองคก์าร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรวรรดิ  เหล่ียมสมบติั  
(2548, บทคดัยอ่ ) ซ่ึงพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในระดบัมาก ไดแ้ก่  ดา้นให้
ความเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตร   ดา้นเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ  
ดา้นบริหารบุคคลและดา้นบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา และระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ดา้นการกาํหนดนโยบายและ
แผนพฒันาของสถานศึกษา  ดา้นการปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดั  ดา้นเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัชุมชน   
     การพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นอยู่ในระดับ มาก  และเม่ือพิจารณา
ความคิดเห็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรวรรดิ เหล่ียมสมบติั  (2548, บทคดัยอ่ )  
และ ธีระ รุญเจริญ (2547 ,หนา้ ข-ค)  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า คณะกรรมการสถานศึกษาสังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจ  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการส่วนใหญ่  เป็นบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และมีวุฒิ
การศึกษา ระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งกบั การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน การ
ยบุขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในสถานศึกษาโดยตรง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานสงัคมชุมชนและทอ้งถ่ิน ตามความพร้อมและศกัยภาพของสถานศึกษา  
 การกําหนดหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความเห็นอยูใ่นระดบั มาก  เน่ืองจากคณะกรรมการสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกาจงัหวดัสระบุรี ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เทศบาล
เมืองสระบุรี , องค์การบริหารส่วนจงัหวดั , สํานักงานจงัหวดั อาํเภอพระพุทธบาท และอาํเภอหนองแค ซ่ึงมี
ความรู้ความเขา้ใจระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ ทั้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง  การกาํหนดหรือการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษา โดยตรงอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรชยั  ภิญโญชีพ  
ซ่ึงไดศึ้กษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี อยู่ในระดบัมาก 3 ได้แก่ดา้นการบริหารทัว่ไป  ดา้น
วิชาการ  และดา้นงบประมาณ  (สุรชยั  ภิญโญชีพ  2548, บทคดัยอ่)  
 การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการปฏิบัติราชการรายปี  คณะกรรมการสถานศึกษา            
มีความเห็นอยู่ในระดบั  ปานกลาง  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการดา้นการจดัทาํแผนพฒันา
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สถานศึกษาและแผนการปฏิบติัราชการรายปี  ตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าดว้ยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549  
 เน่ืองจากระเบียบดงักล่าว เป็นระเบียบใหม่  มีการประกาศใช ้เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2549 มีการ
เปล่ียนแปลงหนา้ท่ีการบริหารสถานศึกษา และแผนภูมิบริหารสถานศึกษา ทาํใหเ้กิดความสับสน และยงัยดึติดอยู่
กบัระเบียบเดิม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภมาศ การะเกต วินยั ปานโทแ้ละอุมาพร ปานโท ้ ท่ีศึกษาเร่ืองการมี
ส่วนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจาํโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดั
พิษณุโลก ไดส้รุปไวว้่าปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ การไม่รู้บทบาทหนา้ท่ี 
ขาดความรู้ความเขา้ใน  การไม่มีเวลา และ โรงเรียนไม่ใหค้วามสาํคญักบัการประชุม  (ศุภมาศ  การะเกตและคณะ,  
2545 บทคดัยอ่) และยงัสอดคลอ้งกบัธีระ รุญเจริญ ศึกษาวิจยั เร่ืองสภาพปัจจุบนัและปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เห็นว่า คณะกรรมการสถานศึกษาจาํเป็นตอ้ง
ได้รับการพฒันายกระดับสมรรถภาพ หรือศกัยภาพ ทั้ งความรู้ ความสามารถในด้านการจัดทาํแผนพฒันา
สถานศึกษาและแผนปฏิบติัราชการรายปี  (ธีระ รุญเจริญ , 2547 หนา้ ฌ) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปรัชญา  มัน่ทน  ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาํเภอ
พิบูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบวา่   คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดบั ปานกลาง (ปรัชญา  มัน่ทน ,2546  บทคดัยอ่)   
 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน   มีความเห็นอยู่ในระดบั ปานกลาง  และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ให้ความสําคญัดา้นการจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจหลกัของสถานศึกษา และครูมีภาระงานในการสอน และ
ภาระงานอ่ืนๆ เป็นจาํนวนมาก 
 ดงันั้นคณะกรรมการสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ควร
ตอ้งศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง มีความรู้ ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  ดา้นการจดัทาํแผนพฒันา
สถานศึกษาและแผนปฏิบติัราชการรายปี  และ ดา้นการจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซ่ึงสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ คณะกรรมการสถานศึกษาไดศึ้กษาระเบียบ
ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไปเป็นตามทฤษฎีความรู้ของ บลูมและคณะ ( อา้งถึงในอรพรรณ  เห่งนาเลน,2542 , หนา้ 13 )  
 แบ่งระดบัความรู้เป็น 6 ระดบั คือ 1) ความรู้ ความจาํ (Knowledge) 2)  ความเขา้ใจ 3)  การนาํไปใช ้ 4) การ
วิเคราะห์ และ 5)  การสังเคราะห์  เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษาจะไดบ้ริหารจดัการศึกษา   ดา้นอาชีวศึกษาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจงัหวดัสระบุรี ท่ีมีต่อการจดัการศึกษา จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงสังกดัสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดั
การศึกษา  ไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาความคิดเห็นแต่ละดา้นพบว่าแตกต่างในประเด็นดา้นการจดัทาํแผนพฒันา
สถานศึกษาและแผนการปฏิบัติราชการรายปี  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณฑา คําแสน  ซ่ึงพบว่า
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คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการ
วางแผนการศึกษาแตกต่างกนั   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (สุมณฑา    คาํแสน  2546 , บทคดัยอ่) ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความแตกต่างในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํางานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงส่วนมากเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
สระบุรี จะมีความพร้อมในตวัของนักศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน องคก์ร รวมทั้งศกัยภาพของสถานศึกษา ท่ีมี
ความพร้อมในดา้นบุคลลากร งบประมาณ วสัดุครุภณัฑ ์ ในการสนบัสนุนและประสานความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัในการจดัการศึกษา ท่ีจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนมากกว่าสถานศึกษา ขนาดกลาง 
และขนาดเลก็ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของจนัที ซาชิโย ท่ีทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พฒันาการบริหารงานวิชาการของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั นครราชสีมา 
พบว่า การบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (จนัที  ซาชิโย 2549, บทคดัยอ่) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัเสาวนีย ์สว่างอารมณ์ 
ศึกษาเร่ืองบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จงัหวดั
สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า  บทบาทของคณะกรรมการกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมีขนาด
ต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (เสาวนีย ์  สว่างอารมณ์  
2546, บทคดัยอ่ ) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภฎั อาลากุล ว่าผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา การบริหารทั้งโดยภาพรวม และรายดา้นพบว่า สถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีสภาพการ
บริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (สุภฎั อาลากลุ 2548 , บทคดัยอ่)   
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สภาพที่เป็นจริงสภาพท่ีควรจะเป็น และปัญหาการจัดการประชาสัมพนัธ์ 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร* 

Actual and Expected Status and Problems of Public Relations Management of 
Elementary School under  Bangkok Metropolis 

 
นางวีระวรรณ มณีเนียม** 

Mrs. Veeravan Maneeniem 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมี วตัถุประสงค ์  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
สภาพท่ีเป็นจริงสภาพท่ีควรจะเป็นของการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู ้
ปฏิบติัหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีควรจะเป็นของการจัดการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน  และศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการระชาสัมพันธ์   เ ก่ียวกับปัญหาการจัดการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน สังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ  ครูผูป้ฏิบติั หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียน     
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 205 คน และเคร่ืองมือการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย               
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพือ่คาํนวณหาคา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานดว้ยคา่ที 
 ผลการวิจยัพบว่า  การจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน สภาพท่ีเป็นจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการจดัการประชาสัมพนัธ์ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพท่ีควรจะเป็นใน    
การจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า สภาพท่ีควร     
จะเป็นของการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างครู  
กบันกัเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง
และชุมชน การเปรียบเทียบระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นของการจัดการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัญหา 
การจัดการประชาสัมพันธ์โรงเรียนตามปัจจัยทางการบริหาร  4 M’s โดยรวมและทุกด้านมีปัญหาอยู่ใน          
ระดบันอ้ย 
 
Abstract 
 The research aimed to study the actual and expected status of school public relations management in 
the opinion of teachers who were responsible for school public relations. To compare the actual and expected 
status of school public relations management and to study the problems of school public relations management 
                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
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of elementary school under Bangkok Metropolis. Sample were 205 teachers under the Bangkok Metropolitan 
Administration. Questionnaires were used to collect the data. The data were analyzed by computer program to 
calculate for mean, standard deviation and testing the hypothesis by t-test. 
 The research results found that : the actual management of school public relations as a whole was at 
high level. Considered on each aspect it indicated that it was at high level. Overall the expected status of school 
public relations was at the high level. The highest three aspects of expected status of school public relations 
were the relationship between teachers and students, the relationship between school personnel, and the 
relationship between school, parents and community. The comparison of actual and expected status of school 
public relations management of elementary schools under Bangkok Metropolis was significantly different at 
statistic level of 0.05. According to 4 M’s management factors, problems of school public relations 
management of elementary schools under Bangkok Metropolis were at low level in all aspects. 
 
ความนํา 
 การประชาสัมพนัธ์  หรือ  การดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือเสนอสารสนเทศต่อ
ประชาชนดว้ยวิธีการติดต่อส่ือสาร เพื่อให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจ และความรู้สึก ท่ีดีต่อ
หน่วยงาน องค์กร  สถาบนั การประชาสัมพนัธ์จึงมิใช่เป็นเพียงแต่การเผยแพร่เท่านั้ น  แต่เป็นงานในเชิง
สร้างสรรค์ เ พ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้าง
สัมพนัธภาพกลมเกลียวราบร่ืน ระหว่างหน่วยงานหรือ  องคก์ร สถาบนั กบักลุ่มประชาชน ท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย   
สังคมปัจจุบนัมีประชากรมาอยู่รวมกนัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงย่อมมีทศันคติ  ความเช่ือ  ความตอ้งการและภูมิหลงัทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาแตกต่างกนัยอ่มเป็นเหตุใหเ้กิดความไม่เขา้ใจไดม้ากข้ึนและ การส่ือสาร
กนัโดยตรงแบบตวัต่อตวัยากข้ึน   ทาํความเขา้ใจกันลาํบากยิ่งข้ึน ประกอบกบัการขยายหน่วยงานองค์การมี
หน่วยงานย่อยมาก  มีความสลบัซับซ้อนในการจดัการ เพ่ิมข้ึน  ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ของงานเกิดปัญหา 
และการแก่งแยง่ในการสร้างความเช่ือถือ ความนิยมในผลผลิต  การบริการ   เพื่อหวงัผลกาํไร และความไวใ้จใน
การใหบ้ริการมีมากข้ึน โรงเรียนในฐานะเป็นสงัคมหน่วยหน่ึง  มีหนา้ท่ีใหค้วามรู้ส่งเสริม และพฒันาสมาชิกท่ีดีมี
ประสิทธิภาพใหก้บัสังคม โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนจากภาษีของราษฎร และไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองส่ง
กุลบุตรกุลธิดาเขา้มาศึกษาหาความรู้  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4  มาตรา 29 ระบุ
ว่า “ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว  ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เอกชน   องคก์ร
เอกชน  องคก์รวิชาชีพ  สถาบนัการศึกษา  สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆ ส่งเสริมความเขม้แขง็ของ
ชุมชน” โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้  
ขอ้มูล  ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชน   ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการรวมทั้งหาวิธีการสนบัสนุนใหมี้การแลก   เปล่ียนประสบการณ์ การพฒันาระหว่างชุมชน และ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดก้าํหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของโรงเรียนกบัชุมชน ในมาตรฐานท่ี 14 ไวว้่า “สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และ
ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา”  ซ่ึงมีตวับ่งช้ีดงัน้ี คือ 
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 (1)  ผูบ้ริหารและครูสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนในการร่วมกนัจดัการศึกษา 
 (2)  มีการประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสําคญั 
ในการจดัการศึกษาร่วมกนั 
 (3)  มีการประชาสมัพนัธ์  กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชน อยา่งสมํ่าเสมอ 
 (4)  ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันาการศึกษา 
 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดงักล่าว จะเห็นว่าการประชาสัมพนัธ์เป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึง ท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจอนั      
ดี และนาํมาซ่ึงความร่วมมือในดา้นต่างๆ จากชุมชน และองคก์รต่าง ๆ ดงันั้น การประชาสัมพนัธ์จึงมีบทบาท
สาํคญัและความจาํเป็นในการดาํเนินงานของโรงเรียน 
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของ
กรุงเทพมหานคร รับใชแ้ละใหบ้ริการทางสังคม โรงเรียนมีบทบาทสาํคญัในการเตรียมเยาวชนใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีมี
ความสามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ ในสภาวะท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาทั้ง
ระบบทั้ งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการแนวใหม่ท่ีเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างจากในอดีต การประชาสัมพนัธ์โรงเรียนจึงมีบทบาทและ
ความสําคญัในการท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจกนั  และนาํมาซ่ึงความร่วมมือและการสนบัสนุนจากทุกฝ่าย เพราะ
ตราบใดท่ีโรงเรียนตอ้งอาศยัศรัทธาและแรงสนบัสนุนจากประชาชนและสังคม ตราบนั้นการประชาสัมพนัธ์ ก็
กลายเป็นส่วนประกอบสําคญัในการบริหารงาน เพื่อให้กิจการทั้ งหลายดําเนินไปด้วยดี มีความราบร่ืนและ
ประสบผลสาํเร็จเป็นท่ียอมรับ และพึงพอใจของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง   
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนท่ีตั้ งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 50 สํานักงานเขต มีโรงเรียนในสังกัด 435โรงเรียน การประชาสัมพนัธ์ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร   ยงัคงมีสภาพท่ีไม่มีความเขม้แข็งเพียงพอโดยพบว่ายงัมีปัญหาการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ใน
ดา้นส่ือมวลชน ขาดแคลนงบประมาณในการดาํเนินการ   เคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ และขาดการบริหาร
จดัการท่ีดีในการประชาสัมพนัธ์  ตรงขา้มกบัโรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน
ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ  เป็นท่ียอมรับและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างครูกบันักเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูป้กครอง  ชุมชนและโรงเรียน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพจริงและสภาพท่ีควรเป็นของการจดัการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนประถม ศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร อนัจะเป็นขอ้มูลท่ีจะสามารถนาํไปใช้กาํหนด
เป้าหมายวางแผน  การจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเพื่อให้การประชาสัมพนัธ์โรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลอนัก่อให้เกิดและนาํมาซ่ึงความเขา้ใจ ความร่วมมือและการใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ แก่โรงเรียน
และเป็นการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่สาธารณชน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกรุงเทพมหานคร   
ซ่ึงเป็นการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสภาพจริงและสภาพท่ี  
ควรจะเป็นของการจดัการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน  สงักดักรุงเทพมหานคร  
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสภาพจริงและสภาพ     
ท่ีควรจะเป็นของการจดัการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน  สงักดักรุงเทพมหานคร  
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับปัญหาการจัดการ
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน  สังกดักรุงเทพมหานคร  
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นของการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
ตามความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์โรงเรียน แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากร  
                        จากครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียน จาํนวน 435 โรงเรียน โรงเรียนละ  1 คนกาํหนด
กลุ่มตวัอย่างตามตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan โดยวิธีสุ่มตวัอยา่ง แบบอยา่งง่าย (simple random 
sampling) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนอยา่งง่าย0.05 
                 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การศึกษาวิจยั  ไดใ้ชแ้นวคิดการศึกษาการจดัการประชาสัมพนัธ์ของ  นพพงษ ์ 
บุญจิตราดุลย ์โดยนาํมาปรับปรุงเฉพาะประเดน็การจดัการประชาสมัพนัธโ์รงเรียน 7 ดา้น คือ 
  2.1  ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
  2.2  ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน 
  2.3  ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษยเ์ก่า 
  2.4  ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียน  ผูป้กครอง และชุมชน 
  2.5  ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียน กลุ่มบุคคล และสมาคมวิชาชีพ 
  2.6  กิจกรรมนกัเรียนและบริการชุมชนของโรงเรียน 
  2.7  การใชเ้อกสาร ส่ิงพมิพ ์และส่ือมวลชนในการประชาสมัพนัธ์ 
  2.8  ศึกษาปัญหา การจัดการประชาสัมพนัธ์ ใช้แนวความคิดการจัดทรัพยากรทางการ
ศึกษา 4 M’s (Man, Money, Material, Management) ศึกษารวมทุกดา้น 
 3.  ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาจากครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีงาน ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
ประถมศึกษาในสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา   2549 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูวิ้จัยไดพ้ฒันาจาก
แบบสอบถามตามแนวคิดของ นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาประยกุตใ์ช ้โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะคาํตอบแบบเลือกตอบ 
(checklist) เพือ่สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา 
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 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 7 ด้านได้แก่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่างครู นกัเรียน  ความสัมพนัธ์ระหว่างครูและศิษย์
เก่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน กลุ่มบุคคล และสมาคม
วิชาชีพ กิจกรรมนักเรียนและบริการชุมชนของโรงเรียนการใช้เอกสาร  ส่ิงพิมพ์และส่ือมวลชนในการ
ประชาสมัพนัธ์  ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั  
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการจดัการประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียนตามปัจจยัทางการ
บริหาร 4 M's แบบสอบถามลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามจาํนวน 205 ฉบับให้กลุ่มตัวอย่างด้วยการส่งทาง
ไปรษณียแ์ละเกบ็ดว้ยตนเองไดแ้บบสอบถามคืนจาํนวน  ร้อยละ 100  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์ ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2.วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพจริง และสภาพท่ีควรจะเป็นของการจัดการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน วิเคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย      
( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
                      4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสภาพจริงและสภาพท่ีควร
จะเป็นของการจดัการประชาสมัพนัธโ์รงเรียน  สังกดักรุงเทพมหานครโดยใชค้า่ t – test 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอาย ุ 41–50 ปี 
มากท่ีสุด รองลงมา อาย ุ  51 – 60 ปี อาย ุ21 – 30 ปี และอาย ุ31 – 40 ปี มีวุฒิการศึกษา ระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด 
รองลงมา ระดบัปริญญาโท สูงกวา่ปริญญาโท และตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 2.  ความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเก่ียวกบั สภาพท่ีเป็นจริงของการจดัการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าการจดัการประชาสัมพนัธ์
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างครู กบันกัเรียน ( X  = 3.28)    
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ( X  = 3.26) ดา้นวามสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรใน
โรงเรียน ( X  = 3.22) ดา้นกิจกรรมนกัเรียนและบริการชุมชนของโรงเรียน ( X  = 3.05) ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่าง กลุ่มบุคคล และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ( X  = 3.03) ดา้นการเลือกเอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ  เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของนกัเรียน (x =2.98)  และดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัศิษยเ์ก่า ( X  = 2.78)  
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 ความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โรงเรียนสภาพท่ีควรจะเป็นในการจัดการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ( X  = 3.55)  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ครู กบันกัเรียน ( X  = 3.54)    และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองชุมชน ( X  = 3.51) ส่วนท่ีเหลือ 
4 ดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรมนกัเรียนและบริการชุมชน 
( X  = 3.40)    ดา้นการใชเ้อกสาร ส่ิงพิมพแ์ละส่ือมวลชน ( X  = 3.38)  ดา้นความสัมพนัธ์ ระหว่าง กลุ่มบุคคล 
และสมาคมวิชาชีพ ( X  = 3.36)     ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัศิษยเ์ก่า ( X  = 3.28) ตามลาํดบั 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเก่ียวกบัความ สัมพนัธ์
ระหว่างสภาพท่ีเป็นจริง  และสภาพท่ีควรจะเป็น  ของการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเก่ียวกบัสภาพท่ีเป็นจริงและ
สภาพท่ีควรจะเป็นของการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนประถมศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นของการจัดการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนประถมศึกษา ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
                4. ความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเก่ียวกบัปัญหาการจดัการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนตามปัจจยัทางการบริหาร 4 M's   โดยรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย และเม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายดา้น 
พบว่า ปัญหาการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนตามปัจจยัทางการบริหาร4 M's มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น
โดยเรียงลาํดบัปัญหาจากค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นเงินงบประมาณ ( X  = 2.31) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ( X  = 
2.25) ดา้นการจดัการ ( X  = 2.25) และดา้นบุคลากร   ( X  = 2.09) 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการประชาสัมพันธ์โรงเ รียนประถมศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  การจดัประชาสมัพนัธ์โรงเรียน สภาพท่ีเป็นจริงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าการจดัการประชาสัมพนัธ์ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชิดเช้ือ ชมปรีดา (2538, 
บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู – อาจารย  ์เก่ียวกบัการจัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 
โรงเรียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 7 งานวิจยัของ อรทยั  ผลดี  
(2546, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพและปัญหาการประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สาํนกังานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  และงานวิจยัของ สุมุกดา  ม่วงศิริ  (2541, บทคดัยอ่) ท่ีศึกษาความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครู-อาจารย ์ เก่ียวกบัการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการปฏิบติัในระดบัมาก 3  ดา้น  ไดแ้ก่  1) ความสัมพนัธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน   2) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน   
ผูป้กครอง และชุมชน  แต่ในส่วนท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบังานของ  สุมุกดา  ม่วงศิริ  ท่ีมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย  
ได้แก่   ด้าน  1)  กิจกรรมของนักเรียนและบริการชุมชนของโรงเรียน  2)  ความสัมพนัธ์ระหว่างศิษยเ์ก่าและ
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โรงเรียน  3)  ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาคมผูป้กครองและครู สมาคมศิษยเ์ก่า สมาคมวิชาชีพต่างๆ และ 4) การใช้
เอกสารส่ิงพมิพแ์ละส่ือมวลชน    
 2.  สภาพท่ีควรจะเป็นในการจดัประชาสัมพนัธ์โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน 
ส่วนท่ีเหลือ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างครู กบัศิษยเ์ก่า  ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง กลุ่มบุคคล และ
สมาคมวิชาชีพต่างๆ ดา้นกิจกรรมนกัเรียนและบริการชุมชนของโรงเรียน และดา้นการเลือกเอกสารส่ิงพิมพต่์างๆ 
เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน มีสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสภาพท่ีควรจะเป็นในการจดัการ
ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน ควรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัเป็นการคาดหวงัของการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นของการจดัการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควรจะเป็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า การประชาสัมพนัธ์โรงเรียนควรมีการดาํเนินการให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนตามท่ีควรจะเป็น แมปั้จจุบนัการดาํเนินการตามสภาพความเป็นจริงอยูใ่นระดบัมากแลว้ก็ตาม 
โดยเฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษยเ์ก่า ซ่ึงยงัมีความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีควร
จะเป็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์โรงเรียนเก่ียวกบัสภาพท่ีเป็นจริง
และสภาพท่ีควรจะเป็นของการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดักรุงเทพมหานคร ของครู
ผูป้ฏิบติังานประชาสัมพนัธ์พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่า ครูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนมีความคาดหวงัสูง  อยากให้มีการดาํเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่เดิม โดยหวงัว่า
ผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุนใหม้ากยิง่ข้ึน 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเก่ียวกบัสภาพท่ีเป็น
จริงและสภาพท่ีควรจะเป็นของ ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษยเ์ก่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และมี
ค่าเฉล่ียเม่ือเทียบกบัความสัมพนัธ์ดา้นอ่ืนๆ ในการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนแลว้ ความสัมพนัธ์ระหว่างครู
กบัศิษยเ์ก่ามีค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุด แสดงว่า  ครู  มีความคาดหวงัว่าศิษยเ์ก่าน่าจะมีความสัมพนัธ์และใหค้วามสาํคญั
กบัครู โรงเรียนในสภาพท่ีควรจะเป็นใหม้ากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ 
                  4.  ปัญหาการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนตามปัจจยัทางการบริหาร  4 M's ตามความคิดเห็นของครู
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียน โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ย โดยเรียง ลาํดบัปัญหาจากมากไปนอ้ย  
ได้แก่  ดา้นเงินงบประมาณ  ด้านวสัดุอุปกรณ์  ดา้นการจดัการ  และด้านบุคลากร สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ        
สุมุกดา  ม่วงศรี  (2541, บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาพบว่าปัญหาการจดัการประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียน 4   ดา้น  อยู่ใน
ระดับน้อย  เช่นเดียวกัน จะเห็นว่า  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือเอกชนก็มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
เช่นเดียวกนั จึงน่าจะเป็นไปไดว้่า  การทาํงานดา้น  ประชาสัมพนัธ์มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย จึงทาํให้มีปัญหา
นอ้ยไปดว้ย ซ่ึงความเป็นจริงแลว้การทาํงานมากยอ่มจะมีปัญหามาก 
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                    5.  การวิจยัคร้ังน้ี มองเฉพาะงานของครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์โรงเรียนแต่ไม่ไดม้องว่า
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งนกัเรียนมีบทบาทในการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัโรงเรียน เพราะพฤติกรรมของ
ทุกคนมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สภาพท่ีเป็นจริงในการจดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนประถมศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร ยงัตํ่า
กว่าสภาพท่ีควรจะเป็นอย่างมีนัยสําคญั  ในทุกด้าน ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ควรมีการปรับปรุงพฒันาการ
จดัการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนประถมศึกษา ให้เป็นไปตามสภาพท่ีควร จะเป็นให้มากข้ึน โดยการจดัส่งครูผู ้
ปฏิบัติหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ไปรับการฝึกอบรมเร่ืองการประชาสัมพนัธ์กับมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียนการ
ประชาสมัพนัธ์ของรัฐใหมี้ความรู้ดา้นน้ีสูงยิง่ข้ึน 
 2. ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัศิษยเ์ก่า จากการวิจยัพบว่ามีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด โรงเรียนน่าจะไดรั้บ
การสนับสนุนให้จัดตั้ งสมาคมศิษยเ์ก่า เพื่อจะไดมี้การจดัทาํสารสนเทศของศิษยเ์ก่าท่ีประสบความสําเร็จใน
การศึกษา การประกอบอาชีพ และจัดให้มีการสังสรรค์ระหว่างศิษยเ์ก่า ซ่ึงจะทาํให้ศิษยมี์โอกาสได้ติดต่อ  
สัมพนัธ์กันและหาแนวทางสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึนและก่อให้เกิดการก่อตั้ งสมาคมศิษยเ์ก่า        
ในโอกาสต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ และเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการ          
ของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  
ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ดา้นรักษาความสะอาดดา้นศูนยบ์ริการสาธารณสุข และดา้น
สัตวแพทย ์กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งและมีบา้นเรือนอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง จาก   
9 ชุมชน จาํนวน 398 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมือง
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปาน
กลางทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดลงมา 3 ลาํดบั คือ ดา้นรักษาความสะอาด ดา้นสัตวแพทย ์และดา้นสุขาภิบาล
และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนความตอ้งการของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล
เมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลางโดยเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดลงมา 3 ลาํดบั 
คือ ดา้นรักษาความสะอาด ดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสัตวแพทย ์สาํหรับการเปรียบเทียบปัญหา
ของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ระหวา่งเพศ อาย ุอาชีพ ชุมชนท่ีอาศยั และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล พบว่า เพศต่างกนั มีปัญหาไม่แตกต่างกนั 
ส่วนอายุ อาชีพ ชุมชนท่ีอาศยั และระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต่างกัน พบว่า มีปัญหาแตกต่างกันอย่าง                
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนั้นการเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในการให้บริการงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของ เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการระหว่างเพศ อายุ อาชีพ ชุมชน           
ท่ีอาศยั และระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล พบว่า เพศต่างกันมีความต้องการไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุ อาชีพ       

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 136

ชุมชนท่ีอาศยั และระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต่างกนั พบว่า มีความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study problems and needs of the people in the provision of Public 
Health and Environmental services of Muang Phrapradaeng Municpality, Samutprakan Province, and compare problems 
and needs of the people in the provision of Public Health and Environmental Services of Muang Phrapradaeng 
Municpality, Samutprakan Province, The scope of study was designed in four aspects : sanitation and environmental 
hygiene, cleanliness; public health service center and veterinarian. The research populationwere 398 informants with the 
right to vote, who reside in nine communities in the municipal area of Muang Phrapradaeng. The instrument used in 
collecting data was questionnaire. The data were analysed and presented in percentage, the average, the standard 
deviation, t-test  and  F-test. 
 It was found that :  Problems of the people in the provision of Public Health and Environmental services of 
Muang Phrapradaeng Municipality, Samutprakan Province, in the overview, were as moderate level. Regarding 
individual aspect, it was found to be moderate in all aspects, ranging in order of significancc as follows: Cleanliness, 
veterinarian and sanitation and environmental hygiene. Needs of the people in the provision of Public Health and 
Environmental services of Muang Phrapradaeng Municipality, Samutprakan Province, in the overview, were also seen as 
moderate, ranging in order of significance as follows: Cleanliness, sanitation and environmental hygiene and veterinarian.  
In comparison the problems of the people in the provision of Public Health and Environmental services of Muang 
Phrapradaeng Municipality, Samutprakan Province, classified by sex, age, occupation, community and duration of 
residence in the municipal, it was found that problems of different sexes had no significance, while problems of different 
ages, occupations, communities and duration of residence in the municipal were different at the statistical significant level 
of 0.05.   In so doing, in comparison of needs of the people in the provision of Public Health and Environmental services 
of Muang Phrapradaeng Municipality, Samutprakan Province, it was found that needs of different sexes had no 
significant, while needs with significant statistical difference at 0.05 level were found in different ages, occupations, 
communities and duration of residence in the municipal. 
 
ความนํา 
 แผนพฒันาสุขภาพ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549)              
ให้ความสําคญักบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยกาํหนดเป้าหมายด้านการพ่ึงพาตนเอง และการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนด้านสาธารณสุข ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถในการจดัการเร่ืองสุขภาพ
อนามัย เม่ือพิจารณานโยบาย และทิศทางของรัฐร่วมกับกระแสทางสังคมท่ีส่งเสริมการกระจายอาํนาจให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในการพฒันาทอ้งถ่ิน และการเกิดองคก์รชุมชนท่ีเขม้แขง็ระบบการส่งเสริม 
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และพฒันาการสาธารณสุขในชุมชนจึงสมควรท่ีจะไดรั้บการปรับปรุงให้เหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2545, หนา้ 2) 
 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนถือว่ามีความสําคญัประการหน่ึง เน่ืองจากสุขภาพของ
ประชาชนย่อมมีผลต่อการดาํเนินชีวิต ดงัจะเห็นไดว้่าผูท่ี้มีสุขภาพจิต สุขภาพกาย และสภาพแวดลอ้มท่ีดีแลว้  
ยอ่มส่งเสริมใหมี้กาํลงักาย กาํลงัความคิดในการพฒันาตนเอง ครอบครัว รวมทั้งชุมชนดว้ย ส่วนผูท่ี้มีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายและส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีกลับส่งผลให้การพฒันาในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากประชาชน               
ขาดพลงักายในการทาํงาน  ขาดพลงัใจในการเผชิญกบัปัญหา   ดงันั้น งานดา้นสาธารณสุขจึงควรไดรั้บการพฒันา
อย่างทัว่ถึงทั้งทางดา้นการส่งเสริมคุณภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพเพื่อกลบัเขา้    
สู่สังคม และสามารถมีชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงทางรัฐบาลเองไดเ้ห็นถึงความสําคญัของสุขภาพประชาชน    
โดยมีการกาํหนดแผนพฒันาสุขภาพในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (2545-2549)                     
ท่ีเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา และพฒันาอยา่งมีดุลยภาพ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อให้คนในสังคมมีความสุขถ้วนหน้า สามารถพึ่งตนเองอย่างมีภูมิคุม้กันท่ีดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นปรัชญานาํทางเพื่อให้เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมุ่งสู่ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และกา้วตามโลกได้อย่างรู้เท่าทนั (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2545, หนา้ 2-3) 
 พระประแดง เป็นเทศบาลระดบัเทศบาลเมือง มีประชากร 12,021 คน (สํานักงานเทศบาลเมืองพระ
ประแดง, 2549, หน้า 10) ตั้งอยู่ในจังหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นเขตการคา้อุตสาหกรรมท่ีสําคญัของประเทศ        
มีการอพยพประชากรจากชนบทสู่เมืองเพื่อเขา้มาทาํงานในอตัราสูงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม
จากชนบทเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ซ่ึงหากการบริการของเทศบาลไม่มีประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะ
กลายเป็นวิกฤตในเขตเมืองส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะงานด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัสําคญัท่ีสะทอ้นระดับการพฒันาศกัยภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มครอบคลุมภารกิจสําคญั 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขาภิบาลและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 2) ดา้นรักษาความสะอาด 3) ดา้นศูนยบ์ริการสาธารณสุข และ4) ดา้นสัตวแพทย ์ซ่ึงปัญหา
และอุปสรรคสาํคญัท่ีพบในงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ (สํานกังานเทศบาลเมืองพระประแดง, 2549, 
หนา้ 27) 
 (1)  ประชาชนในเขตเทศบาลยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในดา้นสาธารณสุข 
 (2)  การป้องกนัควบคุมโรคติดต่อในพื้นท่ีเขตเทศบาลมีการกาํจดัพาหะนาํโรคยงัไม่ทัว่ถึง เน่ืองจาก
เป็นตลาดสด และขาดการปรับปรุงสถานท่ี   
 (3)  ปริมาณขยะในเขตเทศบาลมีเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีการนาํขยะนอกเขตเทศบาลมาทิ้งในเขต
เทศบาล ตลอดจนพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของเทศบาลเป็นตลาดสด ซ่ึงยงัขาดแคลนท่ีดินสําหรับท้ิงขยะ และอุปกรณ์ใน
การกาํจดัขยะไม่เพียงพอ 
 (4)  ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกนัรักษาความสะอาด 
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 ผูว้ิจัย ตระหนักถึงความสําคญัในภาระหน้าท่ีของเทศบาลในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนจึงสนใจศึกษาเร่ือง ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดง เพื่อให้ทราบขอ้มูล ขอ้เท็จจริงถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติังานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาระบบ
การบริการใหมี้คุณภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนยิง่ข้ึน ส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บการพฒันา
คุณภาพชีวิต ดาํรงชีพในทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดลอ้มท่ีสะอาด ปลอดภยั ซ่ึงทาํใหป้ระชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ี
ดี และมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และเป้าประสงคท่ี์ตอ้งการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
ของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
รักษาความสะอาด ดา้นศูนยบ์ริการสาธารณสุข และดา้นสตัวแพทย ์
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุข และ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ใน 4 ดา้น ได้แก่ดา้นสุขาภิบาลและอนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นรักษาความสะอาด ดา้นศูนยบ์ริการสาธารณสุข และดา้นสตัวแพทย ์
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ ชุมชนท่ีอาศยั และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลต่างกนัจะมีปัญหา
และความต้องการในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวดั
สมุทรปราการ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง และมีบา้นเรือนอาศยัอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 6,798 คน (สาํนกังานเทศบาลเมืองพระประแดง, 2549, หนา้ 15)
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง และมีบา้นเรือนอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล
เมืองพระประแดง วิธีการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (probability) 
และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(stratified sampling) ใชสู้ตรของยามาเน (Yamane, 1973, p. 729) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาก 9 ชุมชน จาํนวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.98 โดยแบ่ง
ออกเป็น 4  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้ชุมชนท่ีอาศยั จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล 
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 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัปัญหาของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของ
เทศบาลเมืองพระประแดง ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ดา้นรักษาความสะอาด ดา้น
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข และดา้นสตัวแพทย ์  
 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ดา้นรักษา
ความสะอาด ดา้นศูนยบ์ริการสาธารณสุข และดา้นสตัวแพทย ์
 ตอนท่ี 4 สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด เพื่อให้
ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็น 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอความร่วมมือจากผูน้าํชุมชนใหช่้วยเก็บขอ้มูล
โดยการแจกและเก็บแบบสอบถามแก่ประชาชนในแต่ละชุมชน แลว้ผูว้ิจยัไดร้วบรวม  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัมาตามจาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี และคิดค่า
ร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล
เมืองพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ ทั้ ง 4 ด้าน นํามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสถิติ t-test และ F-test จากนั้นแปลผลตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลความตอ้งการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของ
เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 4 ดา้น นาํมาวิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสถิติ t-test และF-test จากนั้นทาํการแปลผลตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลความคิดเห็นเพิม่เติม และขอ้เสนอแนะใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สงัเคราะห ์และ สรุปความ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายอุยูร่ะหว่าง  31-45  ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่  
จบการศึกษาระดบั ปวช. /ปวส.  ประกอบอาชีพคา้ขายมากท่ีสุด มีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง5,001 – 10,000 บาท     
ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชุมชนลดัตะนง จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนโดยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ 4-6  คน และระยะเวลาท่ี  
อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล ส่วนใหญ่พบวา่ อาศยัอยูม่ากกวา่ 15 ปีข้ึนไป   
 ตอนที่ 2 ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง         
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
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 ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 1. ดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม พบว่าปัญหาของประชาชนในการใหบ้ริการ งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบวา่ ปัญหาทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั  
 2. ดา้นรักษาความสะอาด พบว่าปัญหาของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
ของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มี
ปัญหาอยูใ่นระดบัมากและระดบัปานกลาง  
 3.  ด้านศูนยบ์ริการสาธารณสุข พบว่าปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบวา่ ปัญหาทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั  
 4.  ดา้นสัตวแพทย ์พบว่าปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของ
เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ปัญหา
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
 ตอนที่ 3 ความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 ความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง           
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
 1.  ดา้นสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม พบว่า  ความตอ้งการของประชาชนในการให้บริการงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก และระดบัปานกลาง   
 2.  ดา้นรักษาความสะอาด  พบว่า  ความตอ้งการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณา  
รายขอ้  พบวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง 
 3.  ดา้นศูนยบ์ริการสาธารณสุข  พบว่า  ความตอ้งการของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณา  
รายขอ้  พบวา่ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง 
 4.  ดา้นสัตวแพทย ์ พบว่า  ความตอ้งการของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม
ของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ความตอ้งการทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
 ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของ
เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 ผลการเปรียบเทียบปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล
เมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.  ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง                  
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามเพศ พบว่า มีปัญหาไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มี
ปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 2.  ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง                  
พระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ จําแนกตามอายุ พบว่า มีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี              
ระดบั .05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง                  
พระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ  จําแนกตามอาชีพ  พบว่า มีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี       
ระดบั .05   เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4.  ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง                   
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามชุมชนท่ีอาศยั  พบว่า  มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่ามีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 5.  ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง                     
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล พบว่า มีปัญหาแตกต่างกนัอย่าง   
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี     
ระดบั .05 
 ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 จากการเปรียบเทียบความตอ้งการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของ
เทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง      
พระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ  จําแนกตามเพศ พบว่า มีความต้องการไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาเป็น                   
รายดา้น กพ็บวา่มีความตอ้งการต่อทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 2.  ความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง      
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามอายุ  พบว่า มีความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 3.  ความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง      
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามอาชีพ  พบว่า มีความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 4.  ความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง      
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํแนกตามชุมชนท่ีอาศยั  พบว่า  มีความตอ้งการแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั  
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง                      
สถิติท่ีระดบั .05   
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 5.  ความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมือง      
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล พบว่า มีความต้องการ             
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความต้องการแตกต่างกัน            
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภปิรายผล 
 1.  การศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม
ของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ใน
งานวิจยัเร่ืองน้ี พบว่า ปัญหาของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมือง
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น พบว่า ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ดา้นรักษาความสะอาด ส่วนความตอ้งการของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ดา้นรักษาความสะอาด จะเห็นได้ว่า ปัญหาและความ
ตอ้งการของประชาชนในการใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง  ในอนัดบั
แรกจะเป็นดา้นรักษาความสะอาด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า  ปัญหาในเร่ืองขยะ  นํ้ าเสีย  และความสะอาดในทอ้งถ่ินยงั
เป็นปัญหาอนัดบัตน้ๆ ท่ีทางเทศบาลไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง จึงทาํ
ใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองท่ีประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยลงในท่อระบายนํ้ าทาํใหท่้อระบาย
นํ้ าอุดตนั เร่ืองปริมาณถงัขยะในเขตชุมชน ไม่เพียงพอ และไม่มีฝาปิดมิดชิดทาํใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ ซ่ึงขอ้
คน้พบดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาธิต  กฤตลกัษณ์ (2541, หนา้ 182 ) กล่าวว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของกอง
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองร้อยเอด็ มีสาเหตุจากภายในหน่วยงานจนส่งผลกระทบออกไปสู่ทอ้งถ่ิน
ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็วโดยผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เช่น เกิดขยะ
เหลือตกคา้งเป็นประจาํทุกวนั เพราะขาดการรักษาความสะอาด  ท่อระบายนํ้าขาดการดูแลรักษา ทาํใหอุ้ดตนั   
 2.  การเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ   
 จากการเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  2.1  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า มีปัญหาและความต้องการในการให้บริการงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะทุกคนมีความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดี  อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี  มีสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรง คือ ตอ้งการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงทาํให้มีปัญหา
และความตอ้งการเหมือนกนั ซ่ึงขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิชาติ  เชิดชยัภูมิ (2546, หนา้ 91) 
พบว่า เพศของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการรับบริการของเทศบาลเมืองคูคต แสดงว่า          
เพศต่างกนั มีความตอ้งการในการรับบริการของเทศบาลเมืองคูคตไม่แตกต่างกนั     
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  2.2  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า มีปัญหาและความต้องการในการให้บริการงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ 
ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีประสบการณ์ต่างกนั มีทศันคติในการมองปัญหาและความตอ้งการต่างกนั ยอ่มมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไปตามระดบัอาย ุ เน่ืองจากประชาชนท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความรู้ความเขา้ใจ และความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิชาติ  เชิดชัยภูมิ (2546, 
หนา้ 91) กล่าวว่า อายขุองประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการรับบริการของเทศบาลเมืองคูคต คือ 
ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีความตอ้งการในการรับบริการของเทศบาลเมืองคูคตต่างกนั   
  2.3  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั พบว่า  มีปัญหาและความตอ้งการในการให้บริการงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ 
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัจะมีปัญหาและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยกลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มี
ปัญหาและความตอ้งการมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นว่าเทศบาลยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ไดอ้ย่างแทจ้ริง ซ่ึงขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิชาติ  เชิดชยัภูมิ  (2546, หนา้ 91)  กล่าวว่า  
อาชีพของประชาชนไม่มีความสัมพนัธ์กับความต้องการในการรับบริการของเทศบาลเมืองคูคต  กล่าวคือ 
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความตอ้งการในการรับบริการของเทศบาลเมืองคูคตไม่แตกต่างกนั 
  2.4  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน พบว่า มีปัญหาและความต้องการในการ
ให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บั
สภาพพื้นท่ีของแต่ละชุมชน ซ่ึงขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  คมสัน  ชาญชยัวรวิทย ์(2542, หนา้ 
74) กล่าวว่า ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะดา้นการรักษาความสะอาด
ของเทศบาลเมืองศรีราชาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     
  2.5  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต่างกนั พบว่า มีปัญหาและความ
ตอ้งการในการให้บริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลในระยะเวลา 6-10  ปี จะมีปัญหาและความ
ตอ้งการมากกว่าประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลในระยะเวลาช่วงอ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า  ประชาชนท่ีอาศยั
อยู่ในเขตเทศบาลในระยะเวลา 6-10  ปี นั้น รับรู้ถึงสภาพปัญหาในแต่ละชุมชน จึงทาํใหมี้ความตอ้งการในการ
ใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มมากกว่าประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลในระยะเวลาช่วงอ่ืนๆ ซ่ึง
ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรุณรัตน์  หวงัดี (2548, หนา้ 75) กล่าวว่า ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน
ชุมชนแตกต่างกนั ทาํใหก้ารมีส่วนร่วมในกิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชนข์องชุมชนแตกต่างกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการให้บริการงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดค้น้พบสาระสาํคญัของการวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและ
ความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงเป็นปัญหาและความตอ้งการเร่งด่วนท่ีนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ควรดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี  
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 1.1  เทศบาลควรเนน้การจดัหาถงัขยะมูลฝอยในเขตชุมชนใหท้ัว่ถึง และเพียงพอกบัปริมาณขยะ และจดัหา
ถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด เพื่อไม่ใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ 
 1.2  เทศบาลควรจดัใหมี้ระบบบาํบดันํ้าเสียในเขตชุมชน เพือ่ลดแหล่งพาหะนาํโรค 
 1.3  เทศบาลควรรณรงคใ์หป้ระชาชนท้ิงขยะใหเ้ป็นท่ีเป็นทาง   
 1.4  เทศบาลควรขดุลอกท่อระบายนํ้าในชุมชนเดือนละ 1 คร้ัง 
 1.5  เทศบาลควรส่งเสริมและรณรงคใ์หป้ระชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความตระหนกัในการแกปั้ญหาขยะ
โดยวิธีลดปริมาณขยะดว้ยการคดัแยกขยะก่อนท้ิง    
 1.6  เทศบาลควรเนน้การพฒันาตลาดสด โดยการปรับปรุงตลาดสดใหถู้กสุขลกัษณะ                     
 1.7  เทศบาลควรควบคุมสถานประกอบการไม่ใหมี้การปล่อยมลพิษแก่ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ร้านอาหาร ควรจะ
มีการจดัทาํปล่องควนั เพ่ือระบายควนัจากการประกอบอาหาร เป็นตน้ 
 1.8  เทศบาลควรจัดควบคุมสถานท่ีปรุงอาหาร หรือจาํหน่ายอาหารในเขตชุมชนและโรงเรียน ให้ถูก
สุขลกัษณะ โดยมีการตรวจสอบสถานท่ีปรุงอาหาร หรือจาํหน่ายอาหารใหถู้กหลกัสุขาภิบาล 
 1.9  เทศบาลควรจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน และผูท่ี้ประกอบอาชีพเล้ียงสัตวเ์ก่ียวกบั การป้องกนัโรค
ติดเช้ือ หรืออนัตราย หรือเหตุรําคาญจากสัตว ์และการควบคุม และรับผิดชอบโรคสัตวเ์พื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในการป้องกนัโรคติดเช้ือหรืออนัตราย หรือ เหตุรําคาญจากสตัวไ์ดอ้ยา่งถูกวิธี 
 1.10 เทศบาลควรเนน้การจดัพน่หมอกควนักาํจดัยงุท่ีเป็นพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออกในเขตชุมชนใหท้ัว่ถึง 
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์     
เสริมอาหารนิวทรีไลท์ ของผูบ้ริโภค เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร นิวทรีไลท ์ของผูบ้ริโภค  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจ      
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบ        
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์         
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่        
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  การวิเคราะหค์วามแปรปรวน  และคา่ไค-สแควร์ 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
นิวทรีไลท ์ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด  คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่วนดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 3 รายการ คือ คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ช่ือเสียงของตราผลิตภณัฑแ์ละความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ  
ค่าเฉล่ียคะแนน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท ์ 
พบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่าดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภค  ท่ีมี  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน  แตกต่างกนั  
มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภค  ท่ีมี  อาย ุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจ  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ    
ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภค  ท่ีมี  อายตุ่างกนั  มีความพึงพอใจ  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.01  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภค   ท่ีมี  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต้่อเดือน
ต่างกนัมีความพึงพอใจ  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท์  ของผูบ้ริโภคกบัลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  ผูบ้ริโภค  ท่ีมี  เพศ  อาย ุ
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.01  และ  0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study marketing mix factors influencing consumer’s decision 
making of purchasing Nutrilite supplement products, to study behavior for decision making Nutrilite supplement  
products in Bang Plad District, Bangkok,to compare marketing mix factors influencing consumer’s decision making 
of purchasing Nutrilite supplement products, classified by demographic traits, and to study the relationship between 
the consumer behavior of making decision of purchasing Nutrilite supplement products and the demographic traits. 
There were 384  samples.  The questionnaire was used as a research tool. The statistics of data analysis were 
percentage, mean,  standard deviation, t-test,  analysis of variance, and  Chi-square test. 
 The findings of this research were concluded: the consumer’s decision making of purchasing Nutrilite 
supplement products was at high level. When considered aspect by aspect, the consumer’s opinion at the highest level 
in the aspect of product, price, place and promotion. The comparison results of marketing mix factors influencing 
consumer’s decision making of purchasing Nutrilite supplement products, indicated that the consumers  with different 
age, education, career, and monthly income had opinions in the product aspect with statistical difference at 
significance level  of 0.01. The study result of the relationship between the consumer behavior of making decision of 
purchasing Nutrilite supplement products and the demographic traits showed that the consumer behavior of making 
decision of purchasing Nutrilite supplement products had relationship with sex, age, martial status, education,  career, 
and monthly income with statistical difference at significance level  of 0.01 and  0.05. 
 
ความนํา 
 สภาพเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของคน
ในสังคมอย่างเห็นไดช้ัดเจน โดยเฉพาะวิถีชีวิตอนัเคร่งเครียดท่ามกลางมลภาวะส่ิงแวดลอ้มของคนกรุงเทพฯ   
ทาํให้ภารกิจประจาํวนัตอ้งรีบเร่ง  แข่งขนักบัเวลา การพกัผ่อนไม่เพียงพอ ขาดการออกกาํลงักายเน่ืองจากไม่มี
เวลา  เครียดกบัการทาํงาน ฯลฯ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงผลกัดนัให้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเขา้มามีบทบาทต่อผูท่ี้ใส่ใจ
ดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากซ่ึง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของคนกรุงเทพฯ  ส่วนใหญ่เพื่อบาํรุง
ร่างกายเน่ืองจากการตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพตนเอง  อนัเป็นผลมาจากการใชชี้วิตท่ีเคร่งเครียดนัน่เอง   
 ในอดีต มีเพียงผูบ้ริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ีใหค้วามสนใจ และเอาใจใส่สุขภาพของตนเองโดยการ
รับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาแพง แต่
เม่ือบริษทัฯ ผูจ้าํหน่ายสินคา้ได้จัดทาํการส่งเสริมการตลาด โดยการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ถึงสรรพคุณของ 
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการต่ีนตวัในเร่ืองเก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน ส่งผลให ้
ผูบ้ริโภคเร่ิมหันมาสนใจ และมองเห็นความสําคญัในการรักษาสุขภาพกนัมากข้ึน โดยมีความเช่ือว่าการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร สามารถช่วยเสริมสุขภาพและรักษาโรคบางชนิดได ้  
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 ดงันั้นการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร จึงเป็นไปอยา่งแพร่หลายและมีอตัราการเติบโตของ
ตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเป็นไปอย่าง รวดเร็ว  ตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจึงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัสูง     
มีการใชช่้องทางการ จดัจาํหน่ายหลายรูปแบบ มีการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดต่าง ๆ หลากหลายแบบ  ทั้งน้ี บริษทั 
แอมเวย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นอีกบริษทัหน่ึงท่ีมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารผา่นทางช่องทางการจดั
จาํหน่ายขายตรงแบบหลายชั้น และใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือและบริโภค
ผลิตภณัฑ ์ในขณะเดียวกนัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารผา่นช่องทางการจาํหน่ายในระบบขายตรงของแอม
เวย ์กไ็ดรั้บความนิยมขยายเป็นวงกวา้งมากข้ึน   
 โดยแอมเวยเ์ช่ือว่าปี 2549 การเติบโตของสินคา้ในกลุ่มสุขภาพจะมาแรงมาก  ซ่ึงผลิตภณัฑอ์าหาร
เสริมนิวทรีไลท์จะสามารถตอบสนองดา้นสุขภาพของผูบ้ริโภคได ้ นอกจากน้ีแอมเวยย์งัไดมี้การศึกษาสภาพ
ร่างกายของผูบ้ริโภคแต่ละคนเพื่อท่ีจะพยากรณ์ได้ว่าอนาคตผูน้ั้ นมีความเส่ียงต่อสุขภาพในด้านใดบา้ง และ
จะต้องดูแลตวัเองอย่างไร เช่น การศึกษาดีเอ็นเอว่าถา้เป็นรูปแบบเช่นน้ีแลว้จะเส่ียงกบัการเป็นโรคอะไรใน
อนาคต  ซ่ึงจะทาํใหแ้อมเวยส์ามารถหาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสุขภาพภายใตแ้บรนด ์  นิวทรีไลท ์มาบาํบดัและ
ดูแลสุขภาพใหแ้ก่ผูบ้ริโภคได ้ 
 จากการเพ่ิมข้ึนของบริษทัท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ทาํให้แต่ละบริษทัตอ้งประสบภาวการณ์ 
แขง่ขนัท่ีสูงข้ึน  ตอ้งแสวงหากลยทุธต่์าง ๆ ทางการตลาดมาจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ของบริษทั  ดงันั้น
บริษทัจึงควรท่ีจะทราบถึงทศันคติของผูท่ี้ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่ามีความ รู้สึกต่อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
อย่างไร เพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลมาพฒันาผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยู่หรือผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ให้ตรงกบัความตอ้งการของ 
ผูบ้ริโภคมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  
 โดยผูว้ิจัยได้เจาะจงเลือกศึกษาเฉพาะกรณีผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ ของแอมเวย  ์เท่านั้น  
เน่ืองจากผูว้ิจยัเองเป็นนกัธุรกิจอิสระแอมเวย ์ผูว้ิจยัจึงมองเห็นถึงผลท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อแอมเวยแ์ละผูว้ิจยัเองในการนาํผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลเพื่อกาํหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติของผูบ้ริโภค ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท์ ของ 
ผูบ้ริโภค  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร   
 2. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร นิวทรีไลท ์ของผูบ้ริโภค 
 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
นิวทรีไลท ์ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์   
 4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ของผูบ้ริโภค จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์   
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สมมุติฐานการวจิยั 
 1. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ของ 
ผูบ้ริโภคจาํแนกตามลกัษณะประชากร  แตกต่างกนั 
 2. พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ 
ประชากรศาสตร์  แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
นิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงมีขอบเขตของการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยาซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ของบริษทั 
แอมเวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  ในเขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ขนาดกลุ่ม 
ตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608 ) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน   384  คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี 
  1. การศึกษาเอกสาร  ตาํรา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. การจดัทาํโครงสร้างแบบสอบถามใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี   
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามจาํนวน 384 ชุด กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทริไลท ์ ของบริษทั แอมเวย ์(ประเทศไทย) ใหก้รอกขอ้มูลและรอรับแบบสอบถามคืน  
ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน ถึง วนัท่ี 10  กนัยายน  2550 ไดรั้บแบบสอบถามคืน
มาจาํนวน 384 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมาลง
รหัส  ประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  หาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test    
F-test   Tukey,s  HSD  test และ 2  ดงัน้ี 
  1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  โดยใชค้วามถ่ีและคา่ร้อยละ 
  2. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท ์โดยใช้
ค่าเฉล่ีย  ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( SD ) 
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  3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารนิวทรีไลท ์  ของผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  (analysis  of  variance = F-test)  
  4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทข์องผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ ไค-สแควร์ 
  5. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค เป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ
Tukey  (Tukey,s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.   ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  เท่ากบัเพศหญิง      
ร้อยละ  50.00  อาย ุ 40  ปี  ข้ึนไป  ร้อยละ  36.20  รองลงมาอาย ุ 31-40  ปี  ร้อยละ  35.16  สถานภาพสมรส  ร้อย
ละ  57.259  รองลงมา  โสด  ร้อยละ  40.89  ระดบัการศึกษา  ปริญญาตรี  ร้อยละ  75.52  รองลงมา  ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี  ร้อยละ  20.31  อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  ร้อยละ  582.34  รองลงมา  พนกังานบริษทั  ร้อยละ  18.23  
รายได ้ต่อเดือน  30,000  บาท  ร้อยละ  41.93  รองลงมา  10,000-20,000  บาท  ร้อยละ 27.34   
 2.  พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทค์ร้ังละ  3,000  บาท  ข้ึนไป  ร้อยละ  38.28  รองลงมา  2,001-3,000  บาท  
ร้อยละ  32.81  ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทป์ระเภทบาํรุงสุขภาพ  มากท่ีสุด  ร้อยละ  71.35  รองลงมา  
เสริมความงาม  ร้อยละ  19.01  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ คือ  ตวัเอง  
ร้อยละ  69.53  รองลงมา  ตวัแทนจาํหน่ายอิสระ  ร้อยละ  11.20  หาขอ้มูลข่าวสารก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารนิวทรีไลท ์ ร้อยละ  84.90 เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทเ์พ่ือ
รับประทานเอง  ร้อยละ  77.34 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์
ของผู้บริโภค ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ 
ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.25)  เม่ือพจิารณาเป็น รายดา้น  ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.52)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.65-4.53)  จาํนวน  3  รายการ  คือ   
 1.  คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
 2.  ช่ือเสียงของตราผลิตภณัฑ ์
 3.  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี, สถานภาพโสด และสมรส การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  
 ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.21)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.11-4.32)  ทุกรายการ  คือ   
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 1.  ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ 
 2.  ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสินคา้ 
 3.  ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย  และเพศหญิง  ทุกช่วงอาย ุ สถานภาพโสด และสมรส  การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
และปริญญาตรี  ทุกอาชีพ  และทุกกลุ่มรายได ้
 ด้านการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.14)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.63-4.43)  ทุกรายการ  คือ   
 1.  แหล่งซ้ือหาไดง่้าย 
 2.  การบริการจดัส่งสินคา้ 
 3.  สัง่ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง E-Commerce 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย  มีอาย ุ ตํ่ากว่า 20  ปี, 31-40  ปี และ 40  ปี  ข้ึนไ ป ทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศึกษา  
อาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ,  พนกังานบริษทั  และพ่อบา้น/แม่บา้น รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000  บาท,  
10,000-20,000  บาท  และ30,000  บาท  ข้ึนไป   
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.03)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.57-4.37)  ทุกรายการ  คือ   
 1.  มีการส่งข่าวสารถึงสมาชิก 
 2.  โฆษณาผา่นทางส่ิงพมิพ ์
 3.  จดัรายการส่งเสริมการขาย เช่น สะสมคะแนน, คูปองแลกซ้ือสินคา้ 
 4.  ใหข้อ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย  และเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 20 ปี 20-30 ปี และ 31-40 ปี สถานภาพโสด และสมรส  
การศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา, ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือน
ตํ่ากวา่ 10,000  บาท,  10,000-20,000  บาท  และ20,001-30,000  บาท   
 4.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารนิวทรีไลท์ของผู้บริโภค   จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  
 4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ของผูบ้ริโภค  เพศชาย และเพศหญิง พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  4.1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคเพศชาย  และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม และพิจารณา
เป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  4.1.2 ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคเพศชาย  และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม และพิจารณาเป็น
รายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  4.1.3 ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคเพศชาย  และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.01  
จาํนวน  1  รายการ  คือ  แหล่งหาซ้ือไดง่้าย 
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  4.1.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ โดยรวม  
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.01  
จาํนวน 1 รายการ คือ โฆษณาผา่นช่องทางส่ิงพมิพ ์
 4.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค  ท่ีมีอายตุ่างกนั  พบว่า  ความพึงพอใจ  ในภาพรวม  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.2.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกนัอยา่ง    
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.01         
ทุกรายการ   
  4.2.2  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  จาํนวน  1  รายการ  
คือ  ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ 
  4.2.3  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.01  
ทุกรายการ 
  4.2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม   
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ  ใหข้อ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทข์องผูบ้ริโภค ท่ีมีสถานภาพต่างกนั พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ        
  4.3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวม และพิจารณา
เป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  4.3.2  ดา้นราคา ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 จาํนวน          
1 รายการ คือ ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสินคา้ 
  4.3.3  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  และ
พิจารณาเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
  4.3.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั   0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ  จดัรายการส่งเสริมการขาย เช่น  สะสมคะแนน, คูปองแลกซ้ือสินคา้ 
 4.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า ความพึงพอใจ ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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  4.4.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  0.01  จาํนวน  3  รายการ 
  4.4.2  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจโดยรวม และ
พิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
  4.4.3  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจโดยรวม  
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
0.05  จาํนวน  2  รายการ   
  4.4.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจ   
โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้   พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และ  0.05  จาํนวน  2  รายการ   
 4.5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค  ท่ีมีอาชีพต่างกนั  พบว่า  ความพึงพอใจ  ในภาพรวม  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.5.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม   แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.01   
ทุกรายการ 
  4.5.2  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.01  จาํนวน  1  
รายการ  คือ  ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ 
  4.5.3  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี  นยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  
จาํนวน  1  รายการ  คือ  สัง่ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง E-Commerce 
  4.5.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจ   
โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้   พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  1  รายการ  คือ  ใหข้อ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
 4.6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค  ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั พบว่า  ความพึงพอใจ  ในภาพรวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  4.6.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม   แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.01   
ทุกรายการ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 153

  4.6.2  ดา้นราคา  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  0.01  จาํนวน  1  
รายการ  คือ  ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพ 
  4.6.3  ดา้นการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี  นยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  
จาํนวน  1  รายการ  คือ  สัง่ซ้ือสินคา้ผา่นช่องทาง E-Commerce 
  4.6.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจ  
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ  ใหข้อ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 
 5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ของผู้บริโภคกับ 
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 5.1  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค ท่ีมี
เพศต่างกนั  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  2  รายการ   คือ 
  1.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทค์ร้ังละเท่าไร   
  2.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทป์ระเภทใดมากท่ีสุด 
 5.2  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค ท่ีมี
อายตุ่างกนั  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  2  รายการ  คือ 
  1.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทค์ร้ังละเท่าไร   
  2.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทป์ระเภทใดมากท่ีสุด 
และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารนิวทรีไลท ์ ท่านหาขอ้มูลขา่วสารก่อนหรือไม่ 
 5.3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค ท่ีมี
สถานภาพต่างกนั  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  3  รายการ  คือ   
  1.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทค์ร้ังละเท่าไร   
  2. บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์  
  3.  เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์
 5.4  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค ท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 จาํนวน  2  รายการ  คือ   
  1.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทค์ร้ังละเท่าไร   
  2.  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ท่านหาขอ้มูลข่าวสารก่อนหรือไม่
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  2  รายการ  คือ           
  1.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทป์ระเภทใดมากท่ีสุด 
  2.  เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์
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 5.5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท์ ของผูบ้ริโภค  
ท่ีมีอาชีพต่างกนั  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ทุกรายการ คือ 
  1.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทค์ร้ังละเท่าไร   
  2.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทป์ระเภทใดมากท่ีสุด 
  3.  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์
  4.  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ท่านหาขอ้มูลข่าวสารก่อนหรือไม่ 
  5.  เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์
 5.6  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ของผูบ้ริโภค ท่ีมี
รายไดต่้อเดือนต่างกนั  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   4 รายการ  คือ 
  1.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทค์ร้ังละเท่าไร   
  2.  ท่านซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทป์ระเภทใดมากท่ีสุด 
  3.  บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์
  4.  การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ท่านหาขอ้มูลข่าวสารก่อนหรือไม่ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์
ของผูบ้ริโภค เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไดข้อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทข์องผูบ้ริโภคควรนาํมาอภิปรายผล  
ดงัน้ี 
 1.  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์  ของผูบ้ริโภค  พบว่า  ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการซ้ือ  ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทเ์พ่ือบาํรุงสุขภาพ  มากท่ีสุด ร้อยละ  71.35  บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์  คือ ตวัเอง ร้อยละ  69.53  หาขอ้มูลข่าวสารก่อนการ 
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์ ร้อละ 84.90  เหตุผลสาํคญัท่ีสุดในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารนิวทรีไลทเ์พื่อรับประทานเอง ร้อยละ 77.34  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
นิวทรีไลท ์  จาํแนกตามดา้นต่าง ๆ เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์ จากการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑใ์น
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  คือ  คุณภาพของผลิตภณัฑช่ื์อเสียงของตราผลิตภณัฑ ์  ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จุฬาลกัษณ์  อศัวมาศบนัลือ (2544)  ศึกษา  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือ    
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร คือ  คุณภาพของผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  และช่ือเสียงของตราผลิตภณัฑ ์ และสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ  อภิเดช  ปิยพิพฒันมงคล  (2543)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ืออาหารเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริม
สุขภาพนั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบั  ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัแรก  และสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ สุพร  ธนชยัพานิช  (2543)  ศึกษาเร่ือง  ทศันคติของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใช้
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วิตามิน  เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการใชว้ิตามิน  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามรู้จกัวิตามินเป็นส่วนใหญ่  
โดยผูท่ี้มีการศึกษามากข้ึนจะรู้จกัวิตามินมากข้ึน  สาเหตุสาํคญัในการใชว้ิตามิน คือ เพื่อบาํรุงร่างกาย  ผูบ้ริโภค
คาํนึงถึงประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการตดัสินใจเลือกซ้ือ และผูบ้ริโภค  พบว่า  วิตามินส่วนใหญ่ใหผ้ลตามท่ี
ตอ้งการ  ขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามหลกัจิตวิทยาดา้นการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายท่ีว่าบุคลทุกคนตอ้งการ
ใหต้นเองมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง  ดงันั้น  เม่ือมีขอ้มูลข่าวสารท่ีโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัวิตามินหรือ
อาหารเสริมท่ีจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี แข็งแรง ฯลฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลสําคญัท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใช้ประกอบการ
พิจารณาก่อนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
 2. ผูบ้ริโภค  ใช้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ด้านราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย  และด้านการ 
ส่งเสริมการตลาด  ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลทอ์ยูใ่นระดบัมาก  ทั้ง  3  ดา้น  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ของ  ด้านราคา  จากการวิจัยพบว่า  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก  คือ  ราคาเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคุณภาพ  ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัตราสินคา้ ราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  สราวุธ  ฮัน่ตระกูล  (2545)  ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  การสาํรวจปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า  ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัทางการตลาดโดยรวมทั้ง 4  ดา้น  คือ  
ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ในการพิจารณาเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้น
ราคา  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในการพิจารณาเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในระดบัมาก  ซ่ึงเป็นไปตามหลกั
ของการบริหารจดัการเก่ียวกบัการขาย  คือ  สินคา้ต่าง ๆ ท่ีผลิตออกมาสู่ทอ้งตลาดใหม่ ๆ จาํเป็นตอ้งลดราคาให้
ตํ่ากว่าสินคา้เดิมท่ีมีวางขายอยู่แลว้  เป็นการดึงดูดลูกคา้ให้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ น้ี  ดังนั้น ราคาของ
ผลิตภณัฑจ์ะมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก เม่ือเปรียบเทียบกนัหลาย ๆ ยี่หอ้  มีการปรับราคาบ่อย  เพื่อตอ้งการส่วน
แบ่งตลาด เน่ืองจากผูซ้ื้อสินคา้ไม่ไดค้าํนึงถึงคุณภาพเป็นหลกั 
 3 .  ดา้นการส่งเสริมการขาย  จากการวิจยัพบว่า  ผูใ้ชบ้ริโภคใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ส่งเสริมการขาย  ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์  อยูใ่นระดบัมาก  คือ  มีการส่งข่าวสารถึง
สมาชิก  โฆษณาผา่นทางส่ิงพิมพ ์  จดัรายการส่งเสริมการขาย เช่น  สะสมคะแนน, คูปองแลกซ้ือสินคา้  และให ้
ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ   ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์ (2543)  ไดก้ล่าวว่า  การส่งเสริม
การตลาด  หรือการติดต่อส่ือสารทางการตลาด เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้าง
ทศันคติ  และพฤติกรรมการซ้ือ หรือหมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อแจง้ข่าวสาร  เพื่อจูงใจ  และเตือนความทรงจาํ
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์ร หรืออาจหมายถึง กระบวนการติดต่อส่ือสารทางการตลาดการส่งเสริม
การขาย โดยใชค้นหรือใชส่ื้อเพื่อเตือนความทรงจาํ แจง้ข่าวสาร และจูงใจผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑข์ององคก์ร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  ควรมีการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกและไม่เหมือนใครเพื่อแสดงถึง 
มาตรฐานในการผลิต  ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนิวทรีไลท ์
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 2. ดา้นราคา เม่ือมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานสากลก็สามารถท่ีจะปรับราคาใหเ้หมาะสมกบั
คุณภาพ และสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการสั่งซ้ือ  เช่น  สั่งซ้ือ  สินค้าผ่าน 
ช่องทาง E-Commerce  ควรใหข้อ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดเ้ห็นสินคา้จริง  และกระจายสินคา้ใหส้ะดวกต่อการสัง่ซ้ือ 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม   
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเจตคติของผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ  
ในเขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี และเพ่ือเปรียบเทียบเจตคติของผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ 
ในเขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานีจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วน
บุคคลท่ีมาใชบ้ริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ในเขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 250 คน โดยไดม้าจากการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสถิติที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบวา่ ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล มีระดบัเจตคติต่อการใชก้๊าซธรรมชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบเจตคติของผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ ในเขตรังสิต จงัหวดั
ปทุมธานีจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ท่ีมีระดบัการศึกษาและ อาชีพ แตกต่างกนั 
มีเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  ตามลาํดบั  สาํหรับ 
เพศ  อาย ุและ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 
Abstract 
 The purposes of this research aimed to study about opinions of car drivers towards natural gas use in 
Rangsit district, Pathum Thani province, and to compare opinions of car drivers towards natural gas use in 
Rangsit district, Pathum Thani province, classified by personality trait factor. The samples in this research were 
250 car drivers who used service at the natural gas station in Rangsit district, Pathum Thani province, using the 
simple random sampling technique. The questionnaire was research tool.  The statistical data analysis were by 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The research results were found that opinions of  car drivers towards natural gas use as a whole were 
at medium level. The comparison results of opinions of car drivers towards natural gas use in Rangsit district, 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Pathum Thani province, classified by personality trait factor showed that the car drivers with different education 
level and career had opinions towards natural gas use with statistical difference at significance level of 0.01 and 
0.05 respectively, but those with different sex, age, and monthly income had opinion with no statistical 
difference. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบนัประชากรโลกเพิ่มเป็นจาํนวนมากการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงในรูปแบบต่างๆมีมากข้ึน ส่งผลให้
เกิดปัญหาสภาวะท่ีอุณหภูมิของโลกร้อน และนานาประเทศกาํลงัมุ่งไปสู่การลดปัญหาโลกร้อนข้ึน หรือภาวะก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งการใหค้วามใส่ใจกบัปัญหามลพิษ และคุณภาพอากาศในประเทศของตน โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่ ๆ ท่ีปัญหาทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวนั จึงทาํใหมี้การปรับปรุงคุณภาพอากาศใหดี้ข้ึน จนกว่าจะมีการเลือก
ใหเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม นัน่กคื็อเช้ือเพลิงท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษในอากาศดว้ย 
 ดงันั้น การเลือกใชก้๊าซธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกหน่ึง ซ่ึงก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีการเผาไหมท่ี้
สะอาดกว่าเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลทุกชนิด ในหลาย ๆ ประเทศทัว่โลก จึงมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การ
ใชย้านยนตท่ี์ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม โดยประเทศท่ีมีการใช้ยานยนต์ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติอยู่แลว้ ก็มีแนวโน้มท่ีจะขยายการใชม้ากขึ้น 
ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลี เป็นตน้ ส่วนประเทศท่ียงัไม่เร่ิมใชรั้ฐบาลไดมี้การส่งเสริมให้
มีการใชใ้นอนาคต ไดแ้ก่ ประเทศฮ่องกง สิงคโ์ปร์ รวมทั้งประเทศไทย 

รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยานยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติโดยมี
มาตรการลดภาษีนาํเขา้ ทั้งในส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์ดดัแปลงเคร่ืองยนต์ คอมเพรสเซอร์ ตลอดจนการยกเวน้ภาษี
การคา้ใหแ้ก่อุตสาหกรรมยานยนตท่ี์ใชก้๊าซธรรมชาติ ในปี พ.ศ.2542 มีการใชย้านยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) 
ทัว่โลกเป็นจาํนวน 1,250,886 คนั (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ,2546) ประเทศท่ีมีการใชก๊้าซธรรมชาติ 
(NGV) มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

  1. ประเทศอาร์เจนตินา  จาํนวน  450,000 คนั 
  2. ประเทศอิตาลี จาํนวน  320,000 คนั 
  3. ประเทศรัสเซีย  จาํนวน  205,000 คนั 
  4. ประเทศสหรัฐอเมริกา  จาํนวน  88,594 คน และ 
  5. ประเทศบราซิล  จาํนวน  60,000 คนั 

 จากการทดสอบปริมาณการปล่อยมลสาร จากไอเสียของเคร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืนเปรียบเทียบกบั
ก๊าซธรรมชาติของ Research and Development Institute Saibu Gas Co.,Ltd. พบว่ารถท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) 
ปล่อยก๊าซ คาร์บอนมอนนอกไซด ์ไฮโดรคาร์บอน ไนโตรเจนออกไซด ์และคาร์บอนไดออกไซด ์นอ้ยกว่ารถท่ีใช้
นํ้ ามนัเบนซิน โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซดเ์พียง 300 ส่วนในลา้นส่วน ในขณะท่ีรถเบนซินมีการ
ปล่อยสูงถึง 1,400 ส่วนในลา้นส่วน จากการศึกษาของ west Virginia University สหรัฐอเมริกายงัพบว่าเคร่ืองยนต์
ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ มีระดับการปล่อยสารพิษท่ีตํ่ ากว่าเคร่ืองยนต์ท่ีใช้เบนซินและดีเซล โดยเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่ นละออง นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลสนบัสนุนจาก The Australian 
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Greenhouse Office เก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหร้ถท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ไดรั้บ
ความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาใหญ่ของบรรดาประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลก รวมทั้งประเทศไทยดว้ยเช่นกนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาเจตคติของผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ในเขตรังสิต จงัหวดั
ปทุมธานี 
 2.  เพือ่ศึกษาบุคคลท่ีทาํการใชบ้ริการต่อเดือนและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซ (NGV) ของผู ้
ขบัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลในเขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 

3.  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ของผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลต่อการใชก๊้าซ
ธรรมชาติ (NGV) ในเขตรังสิต โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน 
 
สมมติฐานในการวจิยั 
 ผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีเจตคติต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ท่ีแตกต่างกนั 
 จาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการต่อเดือน และผูมี้อิทธิพลต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) มีความสัมพนัธ์กบั
เจตคติของผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ต่อการใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ในเขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
เขตรังสิต จงัหวดัปทุมธานี   และรอรับแบบสอบถามกลบัคืนมาดว้ยตนเอง  ไดแ้บบสอบถามคืนมาครบ  จาํนวน  
250  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือรวบรวมขอ้มาแลว้และผ่านการทดสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด นาํมาลงรหัส ประมวลผล
ขอ้มูลดว้ย ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  และขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนคร้ังของการรับบริการ
และอิทธิพลท่ีมีต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV)โดยใชค้วามถ่ี  และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดบัเจตคติของผูข้บั
ข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ท่ีมีต่อการใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ในเขตรังสิตจงัหวดัปทุมธานี ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  
ดา้นสถานท่ีและบริการ  ดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ และดา้นความรู้สึก  
 3.  สถิติทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มได้แก่ เพศ และสถานภาพ  โดยใช้ค่า
ทดสอบที  t-test 
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 4.  ทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างของประชากร 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน        
(ANOVA) 
 5.  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นรายคู่โดยวิธีทดสอบ Least Significant 
Difference แปรปรวน โดยวิธีของ LSD  
 6.  วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ โดยหาค่าความถ่ี และบรรยายเป็นความเรียง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั  เจตคติของผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ต่อการใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) 
สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภค  พบวา่ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล เป็นเพศชาย จาํนวน 148 คน  
คิดเป็นร้อยละ 59.20  มากกว่าเพศหญิง ซ่ึงมีจาํนวน  102  คน  คิดเป็นร้อยละ 40.80 มีอาย ุ36–45  ปี  จาํนวน 115  
คน คิดเป็นร้อยละ 46.00  รองลงมามี อาย ุ46 ปีข้ึนไป  จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001-50,000 บาท  จาํนวน 146  คน คิดเป็นร้อยละ 58.40   รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท 
จาํนวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.60  มีการศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน 122  คน คิดเป็นร้อยละ 48.80  รองลงมามี
การศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส.  จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 มีอาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน  112 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.80  รองลงมามีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน  จาํนวน 73  คน คิดเป็นร้อยละ 29.20  ใช้
บริการต่อเดือน 1-5 คร้ัง   จาํนวน  171 คน คิดเป็นร้อยละ 68.40   รองลงมาใชบ้ริการต่อเดือน 6-10 คร้ัง   จาํนวน 
45   คน คิดเป็นร้อยละ 18.00   ตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV)   จากครอบครัว/เพื่อน  จาํนวน  102 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 40.80   รองลงมาตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ NGV จากการโฆษณา/ประชาสัมพนัธ์  จาํนวน 78   คน คิด
เป็นร้อยละ 31.20     
 2. การวเิคราะห์ระดบัเจตคติของผู้ขบัขีร่ถยนต์ส่วนบุคคลทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  
 ได้แก่ด้าน ความรู้ความเข้าใจ  ด้านสถานทีแ่ละบริการ  ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  และ ด้านความรู้สึก    
 พบว่าค่าเฉล่ียผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล มีระดบัเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ  (NGV)  โดยรวม        
อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV)   อยูใ่นระดบัมาก  
จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น ความรู้ความเขา้ใจ  ดา้นความรู้สึก  และมีระดบัเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสถานท่ีและ ดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ในแต่ละดา้น  พบวา่ 
 ผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล มีระดบัเจตคติต่อการใชก้๊าซธรรมชาติ  (NGV)  ดา้นความรู้ความเขา้ใจ      
อยูใ่นระดบัมาก   ไดแ้ก่   
 1. รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศได ้
 2. รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการใชง้าน 
 3. ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  ทาํใหเ้กิดการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตท่ี์สมบูรณ์ 
 4. รถยนตท่ี์ดดัแปลงมาใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ทาํใหเ้คร่ืองยนตใ์ชง้านไดป้กติ 
 5. ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทาํใหไ้ม่ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน 
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 6. รถยนตท่ี์ใชน้ํ้ ามนัเบนซิน สามารถดดัแปลงมาใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ได ้ 
 7. รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) มีความปลอดภยัในการใชง้านมากกว่ารถยนตท่ี์ใชน้ํ้ ามนั 
 ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล มีระดบัเจตคติต่อการใชก้๊าซธรรมชาติ  (NGV) ดา้นสถานท่ีและบริการอยู่ใน
ระดบัอยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ 
 1. สถานท่ีติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีจาํนวนมากเพียงพอและหาง่าย 
 2. สถานีเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีจาํนวนหวัจ่ายมากเพยีงพอไม่ตอ้งรอนาน 
 3. สถานท่ีติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV)  มีมาตรฐานนาเช่ือถือ 
 4. พนกังานมีความชาํนาญในการติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
 5. พนกังานใหบ้ริการในการติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหค้าํแนะนาํเร่ือง (NGV) เป็นอยา่งดี 
 ผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล มีระดบัเจตคติต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) ดา้นการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  อยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัปานกลาง   ไดแ้ก่ 
 1. รัฐบาลสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีการติดตั้งก๊าซธรรมชาติ(NGV) 
 2. รัฐบาลใหข้อ้มูลและความรู้เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ (NGV) อยา่งต่อเน่ือง 
 3. รัฐบาลสนบัสนุนใหมี้ศูนยติ์ดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) มากข้ึน 
 4. รัฐบาลกาํหนดมาตรฐานการติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
 5. ราคาของก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีรัฐบาลกาํหนดมีความเหมาะสม 
 6. การใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ  
 ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล มีระดบัเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ  (NGV) ดา้นความรู้สึก  อยูใ่นระดบั
อยูใ่นระดบัมาก   ไดแ้ก่ 
 1. ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบันํ้ามนัเบนซิน 
 2. ใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มดีข้ึน 
 2. . ราคาของก๊าซธรรมชาติ (NGV) คุม้คา่เม่ือเทียบกบัคุณภาพท่ีไดรั้บ 
 3. ราคาของก๊าซธรรมชาติ(NGV)   ท่ีรัฐบาลกาํหนดมีความเหมาะสม 
 4. การใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) เป็นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การเปรียบเทียบ เจตคติของผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จําแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคคล พบวา่  

ผลการเปรียบเทียบเจตคติของผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) จาํแนกตามเพศ  
พบว่า ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใช้
ก๊าซธรรมชาติ(NGV) ดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สาํหรับดา้นอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติของผู ้
ขบัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) จาํแนกตาม อาย ุ พบว่า ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้น
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ความรู้ความเขา้ใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 

4. วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมารับบริการในสถานีเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV)   
ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านสถานทีแ่ละบริการ  ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ และด้านความรู้สึก   พบว่า 

ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมารับบริการในสถานี
เติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ควรจะเพ่ิมสถานท่ีบริการใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในป๊ัมนํ้ ามนั
ทัว่ไป จาํนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.82  ควรมีการพฒันาใหใ้ชไ้ดก้บัรถท่ีใชน้ํ้ ามนัดีเซลดว้ย  จาํนวน 19 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 43.18 
 ดา้นสถานท่ีและบริการ ควรจะเพิ่มสถานท่ีบริการใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในป๊ัมนํ้ ามนัทัว่ไป จาํนวน 28 
ราย คิดเป็นร้อยละ 49.12  ควรจดัให้มีการอบรมพนักงานให้บริการให้มีความรู้เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
มากกว่าน้ี  จาํนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ  21.05 สถานท่ีใหบ้ริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ควรปรับปรุงให้มี
มาตรฐาน จาํนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.79  ควรมีการรับรองตรวจเช็คเคร่ืองยนตใ์หก้บัลูกคา้ฟรีหลงัจากใช ้
จาํนวน 8 ราย  คิดเป็นร้อยละ 14.04 
 ดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ  ควรมีการรณรงคใ์หเ้ห็นถึงประโยชน์ของการใชก้๊าซธรรมชาติ  (NGV) 
จาํนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ  34.21 ภาครัฐตอ้งเขา้มาดูแลในเร่ืองราคาของการติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหมี้
ราคาถูกกวา่ปัจจุบนัน้ี  จาํนวน 18 ราย  คิดเป็นร้อยละ 47.37  ควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ถึงคุณภาพของก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ใหป้ระชาชนไดรู้้มากกว่าเดิม และกระทาํอยา่งต่อเน่ือง  จาํนวน 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 18.42  
 ดา้นความรู้สึก  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ควรบอกใหช้ดัเจนว่า ใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นการ
ช่วยเศรษฐกิจประเทศอย่างไร จาํนวน 9 ราย  คิดเป็นร้อยละ  28.13  ควรมีการลดราคาค่าติดตั้ง เพื่อกระตุน้ให้
ประชาชนติดตั้งก๊าซธรรมชาติ ( NGV) มากกวา่น้ี  จาํนวน  23 ราย  คิดเป็นร้อยละ 71.83 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง  เจตคติของผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคล ต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  ในเขตรังสิต  
จงัหวดัปทุมธานี  นาํมาอภิปราย  ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ท่ีติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีระดบัเจตคติต่อการใชก๊้าซ
ธรรมชาติ  (NGV) โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า เจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ 
NGV  อยู่ในระดบัมาก  จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น ความรู้ความเขา้ใจ  และดา้นความรู้สึก และมีระดบัเจตคติต่อ
การใช้ก๊าซธรรมชาติ  (NGV) อยู่ในปานกลาง  จาํนวน 2 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นสถานท่ีและบริการ และ ด้านการ
สนบัสนุนจากภาครัฐ  
 2. จากการศึกษา ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ 
 2.1   ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวมไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายยอ่ม
ไดรั้บรู้ข่าวสารท่ีตนมีความสนใจในส่ิงนั้น ๆ เท่ากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีเจตคติ (สุนนัทา  แกว้สุข, 
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2544:44) องคป์ระกอบของเจตคติดา้นความรู้ความเขา้ใจ (cognitive component) เป็นองคป์ระกอบดา้นคามรู้
ความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ เพื่อเป็นเหตุผลท่ีจะสรุปความ และรวมเป็นความเช่ือ หรือช่วยประเมิน
ส่ิงเร้า ซ่ึงอาจเป็นการรับรู้เก่ียวกบัวตัถุ  ส่ิงของหรือเหตุการณ์ต่าง ดงักล่าวนั้นไดอ้ยา่งไร รู้ในทางดีหรือไม่ดี  
 2.2  ผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใช้ก๊าซธรรม  (NGV) โดยรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะอายุของผูข้บัข่ีรถยนตท่ี์แตกต่างกนัย่อมมีความคาดหวงัจากส่ิงท่ีไดรั้บแตกต่างกนั ซ่ึงจากผลของการศึกษา
พบว่าผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีมีอาย ุตํ่ากว่า 25 ปี เป็นนกัศึกษา  หรือวยัท่ีเร่ิมประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ียของเจต
คติต่อการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) มากท่ีสุดนั้นหมายถึง วยัน้ีมีความสนใจในส่ิงท่ีตนเองใช้ และตอ้งการ
ประโยชน์จากการใชใ้หม้ากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีเจตคติ (วราวุธ  สกลธนารักษณ์,2543 อา้งจาก Fishbien, 
1976) เจตคติมีคุณลกัษณะของการประเมิน (evaluative nature) ไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งชดัเจน และเนน้ใหเ้ป็น
ขอ้เท็จจริงในเร่ืองน้ีเจตคติมีธรรมชาติของการประเมินเป็นความคิดหรือความเช่ือท่ีมีความรู้สึกแฝงอยู่ดว้ย  ผล
การประเมินอาจแตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ตวัอยา่งเช่น เจตคติต่อส่ิงเดียวกนัอาจแตกต่างกนั 
ตามอายุ ความถนัด ระยะเวลา  ฯลฯ ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มดังกล่าว มีความรู้ ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  วิตราพร  วีระสัย  (2545) ซ่ึงพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ใชน้ํ้ ามนัดีเซลชีวมวล โดยรวมทุกดา้นแตกต่างกนั  

 2.3  ผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ 
(NGV) โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  ซ่ึงมีความแตกต่าง
จากผลการศึกษาวิจยัของ วิตราพร  วีระสัย (2545) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชน้ํ้ ามนัดีเซลชีว
มวล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ ต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้นํ้ ามนัดีเซลชีวมวล
โดยรวมทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

2.4 ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ท่ีติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีแตกต่าง
กนัยอ่มไดรั้บรู้ข่าวสาร  หรือไดรั้บการเรียนรู้เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีภาครัฐมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ใหท้ราบถึงคุณสมบติั ทราบถึงประโยชน์ในการใช ้โดยผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคล ท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) มีการ
รับรู้ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหผ้ลของเจตคติต่อการใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ออกมาแตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนว
ทฤษฏีเจตคติ  (วราวุธ  สกลธนารักษณ์,2543 อา้งจาก Allport. 1953 Shaw and Wright,1956) ใหค้วามเห็นตรงกนั
วา่ เจตคติเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ใช่ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่กาํเนิด ประสบการณ์มีอิทธิพลอยา่งมากต่อเจตคติ การ
สะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มโดยผ่านกระบวนการปะทะสังสรรค์กบัส่ิงต่าง ๆ ในสังคม  เช่น
บุคคลจะมีเจตคติทางบวกต่อหลกัสูตรเม่ือมีความรู้ต่อหลกัสูตรพอสมควร  

2.5 อาชีพ  พบวา่ ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ เหตุท่ีผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะ อาชีพท่ีแตกต่างทาํใหเ้กิดความคิดท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของแต่ละอาชีพ ท่ีส่งผลใหบุ้คคล
เกิดความคิดท่ีไม่เหมือนกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฏีเจตคติ  การเกิดเจตคติ  ของฮิลการ์ด (สุนนัทา  แกว้สุข, 2544 
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: 42 อา้งจาก Hillgard,1967 ) ไดเ้สนอความคิดเห็นว่าการเกิดเจตคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของตน เกิดไดต้ามเง่ือนไข 4 
ประการคือ (1) กระบวนการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการเพ่ิมพูน (2) ประสบการณ์ส่วนตวัข้ึนอยู่กบัความแตกต่างของ
บุคคล  (3) การเรียนแบบ การถ่ายทอดเจตคติของบางคนไดม้าจากการเรียนแบบเจตคติท่ีตนพอใจ  (4) อิทธิพล
ของกลุ่มทางสังคม คนยอ่มมีเจตคติคลอ้ยตามกลุ่มทางสังคมท่ีตนอาศยัอยูต่ามสภาพแวดลอ้ม   จะเห็นไดจ้ากผล
การศึกษา ว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนั ทาํใหมี้เจตคติท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของ วิตราพร  วี
ระสัย (2545) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชน้ํ้ ามนัดีเซลชีวมวล ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า
อาชีพท่ีต่างกนั มีความพงึพอใจในการใชน้ํ้ามนัดีเซลชีวมวล โดยรวมทุกดา้นแตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจะเพิ่มสถานท่ีบริการใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในป๊ัมนํ้ ามนัทัว่ไป ควรมีการพฒันาใหใ้ชไ้ดก้บัรถ
ท่ีใชน้ํ้ ามนัดีเซลดว้ย 
 2. ควรจะเพิ่มสถานท่ีบริการใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีในป๊ัมนํ้ ามนัทัว่ไป ควรจดัใหมี้การอบรมพนกังาน
ใหบ้ริการให้มีความรู้เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ NGV มากกว่าน้ี  สถานท่ีใหบ้ริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ควร
ปรับปรุงให้มีมาตรฐาน ควรมีการรับรองตรวจเช็คเคร่ืองยนตใ์ห้กบัลูกคา้ฟรีหลงัจากใช ้มีการรณรงคใ์หเ้ห็นถึง
ประโยชนข์องการใชก๊้าซธรรมชาติ(NGV) 
 3. ภาครัฐตอ้งเขา้มาดูแลในเร่ืองราคาของการติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหมี้ราคาถูกกว่าปัจจุบนัน้ี  
 4. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ถึงคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้ประชาชนได้รู้มาก
กวา่เดิม และกระทาํอยา่งต่อเน่ือง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ควรบอกใหช้ดัเจนว่า ใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็น
การช่วยเศรษฐกิจประเทศอยา่งไรมีการลดราคาค่าติดตั้ง เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV)  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวทิยา จังหวดัสมุทรปราการ* 
Factors  Affecting  Decision Making on Selection of Attending  

Aun-Aree  School, Samut Prakran Province 
 

นายสถาพร มาอุ่น** 
Mr. Staporn Ma-Un 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา  
จังหวดัสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา  
จงัหวดัสมุทรปราการ  ของผูป้กครอง  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่างจาํนวน  280 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  แบบสอบถาม  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา  ในภาพรวม   
อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดบัมาก  คือ  ด้าน
เน้ือหาวิชา   ดา้นบุคลากร  ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  และดา้นอุปกรณ์และส่ือการเรียน
การสอน  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  จาํนวน  2  รายการ  คือ  มีการจดักิจกรรมดา้น
การเรียนการสอนไดต้รงกบัวิชาและหลกัสูตรท่ีสอน  และจดัใหมี้รายวิชาเสริม  เช่น  คอมพิวเตอร์  ภาษาองักฤษ  
ภาษาจีนและกีฬา ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา จงัหวดั
สมุทรปราการ  พบว่า ผูป้กครอง  ท่ีมี  เพศต่างกนั  มีความพึงพอใจโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นอตัราค่าเล่าเรียน  ผูป้กครองท่ีมี  อาย ุ และระดบัการศึกษา
ต่างกนั  มีความพึงพอใจ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ดา้นบุคลากร  ผูป้กครองท่ีมี  รายได้
ต่อเดือน ต่างกนั มีความพึงพอใจ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ดา้นบริการอ่ืนๆ  ผูป้กครอง
ท่ีมีเพศ  และอายตุ่างกนั  มีความพึงพอใจ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และ   ดา้นอุปกรณ์
และส่ือการเรียนการสอน  ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนั  มีความพึงพอใจ  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the factors  affecting  decision making on selection of 
Attending Aun-Aree  School, Samut Prakran province, and to compare the factors  affecting decision making on 
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selection of attending Aun-Aree  School, Samut Prakran Province for guardians, classified by  demographic 
traits.  There were  280  samples.   The questionnaire was used as a research tool. The statistical data analysis  
were shown as  percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
The findings of this research were revealed that the guardian had satisfaction towards  decision making on 
selection of attending Aun-Aree  School overall at high level. When considered aspect by aspect, it  showed that  
the guardians’ satisfaction was at high level for the subject context aspect,  the personnel aspect, the building 
and school environment aspect, and teaching instrument and media aspect.  When considered item by item, it 
showed that the guardians’ satisfaction was at the highest level  for 2 items, which were the activity 
arrangement of teaching to suit the subject and curriculum, and  the arrangement of supplementary subject, such 
as computer, English, Chinese, and sport.  the comparison results of the factors  affecting decision making on 
selection of attending Aun-Aree  School, Samut Prakran Province for guardians indicated the guardians with 
different sex had satisfaction overall with statistical difference at significance level  of 0.05. When considered 
aspect by aspect, it showed that the guardians with different age and education level had satisfaction in the 
tuition rate aspect with statistical difference at significance level  of 0.01. The guardians with different monthly 
income  had satisfaction in the personnel aspect with statistical difference at significance level  of 0.01. The 
guardians with different sex and age had satisfaction in the other service aspect with statistical difference at 
significance level  of 0.01. Also, The guardians with different age  had satisfaction in teaching instrument and 
media aspect with statistical difference at significance level  of 0.05. 
 
ความนํา 
 เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว วิทยาการดา้นต่าง ๆ เจริญกา้วหนา้ไปอยา่ง
ไม่หยดุย ั้ง  ฉะนั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันาการศึกษาของชาติใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งทนัต่อความเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกับเศรษฐกิจ  
ยิ่งสังคมในปัจจุบนัมุ่งเนน้ความเจริญกา้วหนา้ ทางดา้นเศรษฐกิจมากข้ึน การศึกษายิ่งจาํเป็นตอ้งขยายออกไปทั้ง
ดา้นคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจ  ประเทศท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัสูง
เป็นทั้งสาเหตุและผลของการพฒันาการศึกษา ดว้ยเหตุน้ีความคิดสมยัใหม่จึงถือว่าการศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีสาํคญัยิ่ง ดงันั้นแนวการจดัการศึกษาจะตอ้งเป็นการศึกษาท่ีพึงประสงค ์ คือ เป็นการศึกษาท่ี
เสริมสร้างความรู้ ความคิด ทกัษะและเจตคติให้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เขา้ใจสังคมและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงตนเองมี 
ส่วนร่วมอยู ่ แลว้นาํความรู้ความเขา้ใจมาใชแ้กปั้ญหาและเสริมสร้างชีวิตและสังคมใหดี้ข้ึน และการศึกษาจะตอ้ง
จดัให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสังคมท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีก็เพื่อใหผ้ลผลิตทางการศึกษาออกสู่สังคมสามารถ
ดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงนั้นได ้การเปล่ียนแปลงของสังคมจึงเป็นส่ิงสําคญัและ 
จาํเป็นอยา่งหน่ึงท่ีโรงเรียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ  
 ในฐานะท่ีโรงเรียนมีบทบาทอนัสาํคญัยิง่ต่อการใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนของชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดเ้ร่งรัดขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการจดัการศึกษาระดับ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 167

มธัยมศึกษาตอนตน้ไดมี้การใชม้าตรการส่งเสริม และสนบัสนุนให้โรงเรียนหลายสังกดัดาํเนินการจดัการศึกษา
ในระดบัน้ี อย่างไรก็ตามแมจ้ะยอมรับในความหลากหลายในดา้นการจดัการศึกษา แต่มาตรฐานคุณภาพการจดั
การศึกษาของต่างสถานศึกษายงัมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากโรงเรียนสังกดัเดียวกนัและโรงเรียนต่างสังกดัมี
ความพร้อมในระดบัท่ีไม่เท่ากนั จึงมีผลทาํใหน้กัเรียนในต่างโรงเรียนต่างสังกดั ไดรั้บบริการการศึกษาในคุณภาพ
ท่ีแตกต่างกนั  หรือมีความไม่เสมอภาคทางคุณภาพการศึกษา  
 ผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา  
จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีต่อการใหบ้ริการในแต่ละดา้นของโรงเรียน เพือ่นาํมาเป็นแนวทางในการพิจารณาถึง คือ  
ดา้นเน้ือหาวิชา  ดา้นอตัราค่าเล่าเรียน  ดา้นบุคลากร  ดา้นอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้น
อุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน  และดา้นบริการอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัจึงต องทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผ ูปกครองของนกัเรียนท่ีเป็น ผูเ้ลือกใชบ้ริการของโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อโรงเรียน มากหรือนอ้ยเพียงใด 
เพื่อท่ีทางโรงเรียนจะได้�นําข อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ีมาใช้เป นแนวทางให้กับทางโรงเรียน และผูท่ี้      
เก่ียวขอ้งไดว้างแผน ปรับปรุง และพฒันาโรงเรียนให�้มีมาตรฐานคุณภาพของการศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา  จงัหวดัสมุทรปราการ 
2. เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา จงัหวดัสมุทรปราการ  

ของผูป้กครอง  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา จงัหวดัสมุทรปราการ ของผูป้กครอง  จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา จังหวดั
สมุทรปราการ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา  
จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวนประมาณ 980 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  จาํนวน  1  ฉบบั  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายได้
ต่อเดือน  จาํนวน  5  ขอ้ 
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 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา จงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงมีอยู ่  
6  ดา้น  คือ  ดา้นเน้ือหาวิชา  ดา้นอตัราค่าเล่าเรียน  ดา้นบุคลากรดา้นอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดลอ้มใน 
โรงเรียน  ดา้นอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน  ดา้นบริการอ่ืน ๆ จาํนวน 25  ขอ้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยการขอความร่วมมือจากผูป้กครองของนักเรียนโรงเรียนอุ่นอารี
วิทยา จงัหวดัสมุทรปราการโดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดรั้บ แบบสอบถามคืน จาํนวน 280 ชุด  
คิดเป็นร้อยละ  100.00  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบ 
2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุน่อารีวิทยา จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้

ค่าเฉล่ีย  ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( SD ) 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารี

วิทยา จงัหวดัสมุทรปราการ  ของผูป้กครอง จาํแนกตามเพศชายและเพศหญิง  โดยใช ้ t-test   
4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารี

วิทยา จงัหวดัสมุทรปราการ  ของผูป้กครอง  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว  (one  way  analysis  of  variance = F-test) 

5. เปรียบเทียบพหุคูณ  เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเลือก
เรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา จงัหวดัสมุทรปราการ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Tukey  
(Tukey,s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ  56.43  
อาย ุ 25-30  ปี  ร้อยละ  42.86  รองลงมา  ตํ่ากว่า 25  ปี ร้อยละ 27.14  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ  66.43 
รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 27.86  อาชีพ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 34.29 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั ร้อย
ละ 32.50  รายได ้ ต่อเดือน 10,000-20,000  บาท ร้อยละ  44.29 รองลงมา  30,000  บาท  ข้ึนไป ร้อยละ 23.57   
 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา จงัหวดัสมุทรปราการด้านต่าง ๆ
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเ ลือกเ รียนโรงเ รียนอุ่นอารีวิทยา  ในภาพรวม   
อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.82)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
 ด้านเน้ือหาวิชา ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.24) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.50-4.58)  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
  1.  จดัใหมี้รายวิชาเสริม  เช่น  คอมพวิเตอร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน  และกีฬา 
  2.  มีการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนไดต้รงกบัวิชา และหลกัสูตรท่ีสอน 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั เพศหญิง อาย ุ25-30 ปี การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ  พนกังานบริษทั,  
ธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือน  ตํ่ากวา่  10,000  บาท 
 ด้านอัตราค่าเล่าเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 
3.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.70)  จาํนวน  1  รายการ  คือ  ผูป้กครองสามารถ
ผอ่นชาํระค่าเล่าเรียนได ้ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิงอาย ุ 25-30  ปี และ 35 ปีข้ึนไป  การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวัและพ่อบา้น/แม่บา้น รายไดต่้อเดือน 
10,000-20,000  บาท และ 20,001-30,000 บาท    
 ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยู่ในระดบัมาก  ( X  = 4.22) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.10-4.33)  ทุกรายการ  คือ   
  1. ครู และเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนสามารถใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือผูป้กครอง และนกัเรียน
  2.  ครู และเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนมีความเป็นกนัเองกบัผูป้กครองนกัเรียน   
  3.  ครูมีคุณวฒิุ  ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอน ตรงตามวิชาท่ีสอน 
  4.  ครูมีบุคลิกภาพ  กิริยาวาจาท่ีน่าเช่ือถือ และน่าเคารพ 
  5.  ครู และเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่ท่ี ดีต่อนกัเรียน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย  และเพศหญิง  อาย ุ ตํ่ากว่า  25  ปี, 25-30  ปี, และ 31-35  ปี  ทุกระดบั
การศึกษา  ทุกอาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ตํ่ากวา่  10,000  บาท, 10,000-20,000  บาท  และ30,000  บาท  ข้ึนไป 
 ด้านอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  
อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.79)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.68-3.96)  จาํนวน  6  
รายการ  คือ   
  1. สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอน   
  2.  มีหอ้งเรียน  และหอ้งปฏิบติัการเพยีงพอ 
  3.  บริเวณโรงเรียน  สะอาด  เรียบร้อย  เป็นสดัส่วนถูกสุขลกัษณะ 
  4.  ทาํเลท่ีตั้งของโรงเรียนเป็นเสน้ทางผา่นของผูป้กครอง 
  5.  โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งความอบอุน่ปลอดภยั 
  6.  มีครูเวรคอยรับ-ส่งนกัเรียนเขา้-ออกจากโรงเรียน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 25-30 ปี , 31-35 ปี และ 35 ปี ข้ึนไป การศึกษาสูงกว่า 
ปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตวั และพ่อบา้น/แม่บา้น รายไดต่้อเดือน  20,001-
30,000  บาท  และ 30,000  บาทข้ึนไป  
 ด้านอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยู่ในระดบั
มาก  ( X  = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.10-4.34)  จาํนวน  3  รายการ  คือ   
  1.  อุปกรณ์การเรียนการสอน มีเพียงพอ 
  2.  มีการนาํเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในใชใ้นระบบการเรียนการสอน 
  3.  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั   
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย  และเพศหญิง  อาย ุ ตํ่ากว่า  25  ปี  25-30  ปี และ 31-35 ปี  ทุกระดบั
การศึกษา  ทุกอาชีพ  ทุกระดบัรายได ้
 บริการอ่ืน  ๆ ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 2.72) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 2.69-3.06)  จาํนวน  2  รายการ  คือ  
  1.  มีรถรับ-ส่งนกัเรียน 
  2.  จดัทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายตุํ่ากว่า 25 ปี และ 31-35 ปี ทุกระดบัการศึกษาทุกอาชีพ มีรายไดต่้อ
เดือนตํ่าวา่ 10,000 บาท , 10,000-20,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา   
จงัหวดัสมุทรปราการ  ของผู้ปกครอง  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
อุ่นอารีวทิยา  จังหวดัสมุทรปราการ  ของผู้ปกครอง  เพศชาย  และเพศหญงิ  พบว่า  ความพงึพอใจ  ในภาพรวม  
แตกต่างกันอย่างมนัียสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั  0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้ 
  ด้านเน้ือหาวิชา และด้านอัตราค่าเล่าเรียนและด้านอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน ผูต้อบ
แบบสอบถาม  ท่ีมีเพศต่างกนั  มีความพึงพอใจโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 
  ด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีเพศต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  ด้านอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ  ต่างกนั  
มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  บริการอ่ืน  ๆ  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีเพศต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  0.01 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ จัดทุน 
การศึกษาสาํหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี 
 2. ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวทิยา  
จังหวดัสมุทรปราการ  ของผู้ปกครอง  ที่มีอายุต่างกัน  พบว่า  ความพงึพอใจ  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างม ี
นัยสําคญัทางสถติิ  เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้
   ด้านเน้ือหาวิชา  ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีอายุต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05   
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  ด้านอัตราค่าเล่าเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีอายุต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05   
  ด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีอายตุ่างกนั  มีความพงึพอใจ  โดยรวม   ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  ด้านอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอาย ุ ต่างกนั  
มีความพึงพอใจ  โดยรวม   ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  ด้านอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน   ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีอายุต่างกนั  มีความพึง
พอใจ  โดยรวม   แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  บริการอ่ืน  ๆผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีอายตุ่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม   แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวทิยา 
จังหวดัสมุทรปราการ ของผู้ปกครอง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า  ความพงึพอใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่าง
กันอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้
  ด้านเน้ือหาวิชา  ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจ  
โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  ด้านอัตราค่าเล่าเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ  
โดยรวม   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติสถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   
  ด้านบุคลากร  และบริการอ่ืน  ๆ ผูต้อบแบบสอบถาม   ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความ        
พึงพอใจ  โดยรวม   และพิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
  ด้านอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม   ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  
  ด้านอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน  ผูต้อบแบบสอบถาม   ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั   
มีความพึงพอใจ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั  0.05   
 4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวทิยา 
จังหวดัสมุทรปราการ ของผู้ปกครอง ที่มีอาชีพต่างกัน พบว่า ความพงึพอใจ  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างม ี
นัยสําคญัทางสถติิ 
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  ด้านเน้ือหาวิชา อัตราค่าเล่าเรียน และบริการอ่ืน  ๆ ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีอาชีพต่างกนั  
มีความพึงพอใจ  โดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
  ด้านอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีความพึงพอใจ  โดยรวม   ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  ด้านอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน  ผูต้อบแบบสอบถาม   ท่ีมีอาชีพ ต่างกนั  มีความพึง
พอใจ   โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   
 5. ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวทิยา  
จงัหวดัสมุทรปราการ  ของผู้ปกครอง  ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  พบว่า  ความพงึพอใจ  ในภาพรวม  ไม่แตกต่าง
กันอย่างมนัียสําคญัทางสถติิ  เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้
  ด้านเน้ือหาวิชา  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดไ้ดต่้อต่างกนั  มีความพึงพอใจโดยรวมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  ด้านอัตราค่าเล่าเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม   ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจ  
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  ด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถาม   ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม   
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
  ด้านอาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   
  ด้านอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน และบริการอ่ืน  ๆผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนต่างกนั มีความพงึพอใจ โดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ     
 
อภปิรายผล 
 1.  ดา้นเน้ือหาวิชา  จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
คือ  จดัใหมี้รายวิชาเสริม  เช่น  คอมพิวเตอร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน  และกีฬา  และมีการจดักิจกรรมดา้นการ
เรียนการสอนไดต้รงกบัวิชา และหลกัสูตรท่ีสอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วิโรจน์  มูฮาํหมดั (2541)  
ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียน รุงเทพคริส
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เตียนวิทยาลยั ผลการวิจยั  พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา ใน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั มากท่ีสุดมีดังน้ี  ด้านวิชาการ ได้แก่ โรงเรียนเปิดสอน ตั้ งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงไม่เป็นภาระของผูป้กครอง ในการหาท่ีเรียนใหม่ใหก้บับุตร
หลาน นอกจากน้ีโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผูน้าํ ใหน้กัเรียนกลา้แสดงออก และมีรายวิชาเสริม  เช่น  
คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สายชล  หมวกเหลก็ (2541) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยั 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน มาก
ท่ีสุด คือ ปัจจยัเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน ไดแ้ก่  โรงเรียนมีการเน้นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่เด็กเป็นสําคญัและส่งเสริมให้เด็ก อ่าน เขียน คิดคาํนวณได ้จากขอ้มูลกดงักล่าวแสดงว่า โรงเรียนต่างๆ 
พยายามจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะดา้นเน้ือหาวิชาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองทุกคนท่ี
ตอ้งการใหบุ้ตรหลานของตนเองมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการท่ีเหมาะสม สามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปอยา่งเหมาะสม 
 2.  ดา้นอตัราค่าเล่าเรียน จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  อยูใ่นระดบั
มาก  คือ ผูป้กครองสามารถผอ่นชาํระค่าเล่าเรียนได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สายชล  หมวกเหลก็ (2541)  
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ดา้น
ปัจจัยเก่ียวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนช่วยเหลือผูป้กครองโดยแบ่ง ชําระค่าเทอมได้ในอตัราส่วนท่ี 
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรสิทธ์ิ แกว้ใจ (2542) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ 
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าธรรมเนียมในการเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนยอมใหผู้ป้กครองผ่อนชาํระค่าเล่าเรียนได ้จาก
ขอ้มูลท่ีคน้พบแสดงว่า โรงเรียนพยายามบริหารจดัการด้านการเงินให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
รวมทั้งการขยายฐานครอบครัวของสงัคมปัจจุบนั ซ่ึงผูป้กครองจากต่างจงัหวดัเขา้มาตั้งครอบครัวในเมืองใหญ่ ซ่ึง
มีค่าใชจ่้ายสูง ผูป้กครองตอ้งพยายามด้ินรน เพื่อหารายไดใ้หพ้อกบัรายจ่ายทั้งหมดของคนในครอบครัว ดงันั้น
การแบ่งชาํระค่าเล่าเรียนในแต่ละเทอมเป็นการแบ่งเบาภาระเร่ืองการเงินของครอบครัวไดม้าก 
 3 .   ดา้นบุคลากร  จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  อยูใ่นระดบัมาก  
คือ  ครู และเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนสามารถใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือผูป้กครอง และนกัเรียนเม่ือมีปัญหา  ครู และ
เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนมีความเป็นกนัเองกบัผูป้กครองนกัเรียน  และครูมีคุณวุฒิ  ความสามารถ และประสบการณ์
ในการสอน ตรงตามวิชาท่ีสอนซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วิโรจน์  มูฮาํหมดั (2541)  พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั มากท่ีสุดดา้นครู 
และบุคลากร  ไดแ้ก่  คุณวุฒิและประสบการณ์ของครู วยัวุฒิครูท่ีสอนในแต่ละระดบัชั้น ตลอดจนความเหมาะสม
ในเร่ืองของการแต่งกาย บุคลิกภาพ ของครูชายและครูหญิง  เจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนสามารถให้  คาํแนะนาํ  
ช่วยเหลือผูป้กครอง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของฉลอง โรจน์รัตนาวิชยั (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา ในระดบัมาก ดา้น
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ตวัครู ไดแ้ก่ จดัหาครูท่ีมีประสบการณ์ตรงในวิชาท่ีสอนและมีเทคนิคในการสอน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของสายชล หมวกเหลก็ (2541) ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชนเก่ียวกบัครู ไดแ้ก่ ครูดูแลเอาใจใส่นกัเรียน และใหก้ารบา้นสมํ่าเสมอ และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ สุวิมล  เพ็ชรสุข (2538) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือก 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนสําหรับบุตรหลานเขา้เรียนอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน มากท่ีสุด คือ ปัจจยัเก่ียวกบัครู ไดแ้ก่ ครูใหก้ารบา้นสมํ่าเสมอ และสามารถฝึก
ใหเ้ด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได ้จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัการตามธรรมชาติของเด็ก นัน่คือเด็ก
จะปฏิบติัตามและเช่ือฟังคาํสัง่สอน แนะนาํของครูมากกว่าบิดา มารดา  ซ่ึงมกัจะตามใจเด็กเสมอ ดงันั้นถา้ครูสอน
โดยคาํนึงถึงหลกัจิตวิทยาของเด็ก และมีจิตวิณญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเป่ียมจะดาํเนินการสอนให้เด็กมี
พฒันาการตามสภาพของร่างกายและสติปัญญาและเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ 
 4.  ดา้นอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  จากการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  
มีความพึงพอใจ  โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  คือ  สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอน  เช่น  
มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีเสียงรบกวน  มีหอ้งเรียน  และหอ้งปฏิบติัการเพียงพอ  และบริเวณ  โรงเรียน  สะอาด   
เรียบร้อย เป็นสดัส่วนถูกสุขลกัษณะ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฉลอง  โรจนรั์ตนาวิชยั (2544) พบว่า ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา ปัจจยัดา้น
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ได้แก่ โรงเรียนได้จัดครูเวรควบคุมดูแลนักเรียนในการเดินทางไป-กลบัของ 
นกัเรียน เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภยัและบริเวณโรงเรียน  สะอาด  เรียบร้อย   และสอดคลอ้งกบั 
ผลงานวิจยัของ สุรสิทธ์ิ  แกว้ใจ (2542) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โรงเรียนมี
บรรยากาศแห่งความอบอุ่น ปลอดภัย จัดครูเวรรับ-ส่งนักเรียน เข้า-ออก จากโรงเรียน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ วิโรจน ์ มูฮาํหมดั (2541) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นโรงเรียนท่ีดี ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งของโรงเรียนตอ้งสะดวก
ในการรับ-ส่ง นักเรียน เป็นเส้นทางผ่านของผูป้กครอง มีการจัดสถานท่ีภายในโรงเรียนเป็นสัดส่วน ถูก
สุขลกัษณะและสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สายชล  หมวกเหล็ก (2541) ท่ีพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบัท่ีตั้ ง ไดแ้ก่ 
โรงเรียนตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีสะดวกในการเดินทางรับ-ส่ง และตั้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีไม่มีกล่ิน เสียง  หรือส่ิงท่ี
เป็นอนัตรายอยูข่า้งเคียง จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัสภาพการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงผูป้กครองส่วน
ใหญ่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ตอ้งออกไปทาํงานเพื่อหาเงินมาใชใ้นครอบครัว ดงันั้นโรงเรียนท่ีเดินทางไปส่งบุตร
หลานสะดวก โดยเฉพาะเป็นทางผา่นไปทาํงาน ทาํใหมี้ผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงาน 
  1.1  ดา้นเน้ือหาวิชา จากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืน  
คือ  การจดัการเรียนการสอนมุ่งพฒันาทั้งทางร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ควรมีการจดักิจกรรมการ
เรียนท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาสงัคม และนาํไปใชจ้ริงในชีวิตประจาํวนั 
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  1.2  ดา้นอตัราค่าเล่าเรียน  จากการวิจยัพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจตํ่ากว่า ขอ้อ่ืน  
คือ  อตัราค่าเล่าเรียนเทียบเท่ากบัโรงเรียนในระดบัมาตรฐานเดียวกนั  ควรมีการพิจารณาในเร่ืองของค่าเทอมใหมี้
ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 
  1.3   ดา้นบุคลากร จากการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืน  
คือ  ครู และเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนมีการดูแลเอาใจใส่ท่ีดีต่อนกัเรียน  ควรมีการจดักิจกรรมระหว่างครูกบันกัเรียน
เพือ่เพิม่ความสมัพนัธ์อนัดี  และนาํไปสู่การเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน 
  1.4   ดา้นอาคารสถานท่ี  และสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึง
พอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืน  คือ  ทาํเลท่ีตั้งของโรงเรียนสะดวกในการรับส่งนกัเรียน  ควรเพิ่มระบบในการรับส่งนกัเรียน
ใหม้าก  เพื่อจะไดส้ะดวกต่อการมาโรงเรียน  และส่งผลใหน้กัเรียนไดรั้บความปลอดภยัจากอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
รถยนตด์ว้ย 
  1.5  ดา้นอุปกรณ์ และส่ือการเรียนการสอน  ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจ  ตํ่ากว่า
ขอ้อ่ืน  คือ  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  ควพิจารณาเพิ่มส่ือต่าง ๆ เพื่อจะไดใ้หน้กัเรียนไดมี้การเรียนรู้  หรือ
จดักิจกรรมนอกหอ้งเรียน  เป็นตน้ 
  1.6  บริการอ่ืน ๆ  มีแพทย ์ พยาบาล  ตรวจสุขภาพของนกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ  ควรจดัให้
มีแพทย ์พยาบาล  อยูป่ระจาํเพ่ือหรือจดัตรวจสุขภาพแก่นกัเรียนเป็นประจาํทุกเดือน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอ่ืนใน 
จงัหวดัสมุทรปราการ  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
  2.2 ควรจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารี
วิทยา จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยเนน้ประเภทบริการรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น  ภาพพจนข์องโรงเรียนหรือความเป็น
ระเบียบของนกัเรียน ท่ีผูป้กครองตอ้งการเพื่อเพิ่มหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาส่งใหบุ้ตรหลานเขา้มาเรียน  เป็นตน้ 
  2.3  ควรจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั  ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อระบบการเรียนการ
สอนของครูในเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา จงัหวดัสมุทรปราการ 
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ปัจจัยท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน :  กรณศีึกษาโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึง 

ในสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร* 
The suppor tive and obstructive factors towards community par ticipation in the 
school’s educational management : A case study of an elementary school under  

Depar tment of Education, Bangkok Metropolitan 
 

นายสมพงษ ์โตโพธ์ิไทย** 
Mr. Sompong Topothai 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึงในสังกดัสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานครโดยใช้
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัคือ กรรมการมูลนิธิ กรรมการสถานศึกษา ผูน้าํชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครู และพระสงฆ ์รวมจาํนวนทั้งส้ิน 13 คน วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและนาํเสนอขอ้มูลโดยการ
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกั คือ 1) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1.1) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ : ชุมชนมี
โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม 1.2) ดา้นการเมืองการปกครอง : นกัการเมืองทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม
ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรียน 2) ปัจจยัเก่ียวกบัชุมชน ไดแ้ก่ ความศรัทธา ความรู้สึกเป็นเจา้ของ
และความพร้อมของคนในชุมชนและ 3) ปัจจยัเก่ียวกบัโรงเรียน ไดแ้ก่ 3.1) ดา้นบุคลากรของโรงเรียน : ผูบ้ริหารมี
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชน ผูบ้ริหารเขา้กบักรรมการมูลนิธิ และกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนไดดี้ผูบ้ริหาร
ใหเ้กียรติและกาํลงัใจแก่ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน และรักษาความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ครูมีความสัมพนัธ์

                                                        
* บทความวทิยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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อนัดีกบัชุมชน ครูรัก ผูกพนั และรู้สึกว่าเป็นเจา้ของโรงเรียน ครูเอาใจใส่การเรียนการสอนดี 3.2) ปัจจยัดา้นวิธี
ปฏิบัติงานของโรงเรียน : โรงเรียนเป็นผูเ้ข้าไปขอความร่วมมือกับชุมชน ให้ความเอ้ือเฟ้ือชุมชน สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 3.3) ปัจจัยด้านผลการปฏิบติังานของโรงเรียน : โรงเรียนมีความน่าเช่ือถือเร่ือง
การเงิน และโรงเรียนมีช่ือเสียงดี 3.4) ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ : ประวติัความเป็นมาท่ีดีของโรงเรียน และการเป็นแหล่งให้
ประโยชน์แก่ชุมชน สําหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก
เช่นเดียวกนัคือ 1) ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 1.1) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ : คนในชุมชนมีอาชีพรับจา้งทาํให้
คนในชุมชนไม่มีเวลาว่าง 1.2) ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง : นักการเมืองท้องถ่ินไม่ให้ความสําคญักับ
โรงเรียนมากนัก เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 2) ปัจจยัเก่ียวกบัชุมชน : ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง ชุมชนกบั
โรงเรียนขาดความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัทางวดั 3) ปัจจยัเก่ียวกบัโรงเรียน ไดแ้ก่ 
3.1) ดา้นบุคลากรของโรงเรียน : ผูบ้ริหารรุ่นปัจจุบนัขาดความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน ไม่เป็นผูน้าํครูเขา้มามีส่วน
ร่วมกบัชุมชนและไม่ใหค้วามสาํคญักบัผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน ครูไม่ค่อยไปร่วมงานของชุมชน ครูไม่มี
ความผูกพนักบัโรงเรียนและชุมชน 3.2) ปัจจยัดา้นวิธีปฏิบติังานของโรงเรียน : โรงเรียนไม่ตอบแทนชุมชนใน
โอกาสท่ีเหมาะสมโรงเรียน ไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มศกัยภาพ 3.3)ปัจจยัด้านผลการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน :โรงเรียนไม่มีผลงานท่ีประสบความสาํเร็จ 3.4) ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ : ภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีและ
ข่าวทางลบของโรงเรียน 
 
Abstract 
 The objective of this study was to analyse the supportive and obstructive factors which affected the 
community participation in school management : a case of an elementary school under Department of 
Education,  Bangkok Metropolitan. Thirteen key informants included the committee of school foundation, the 
committee of the school board, the community leader, the school principal, the teachers and the monks. The 
research procedure was qualitative and the data was analysed by content analysis and was presented in 
description. 
 The research found that, the supportive and obstructive factors towards school management 
consisted of 3 main factors which were 1) the environment factors, composing of 1.1) community factor : 
agricultural structure 1.2) political and governmental factors : the supporting from local politicians 2) the 
community factor, composing of the people’s faithfulness, feeling of school owners and the readiness 3) the 
factors related to the school, composing of 3.1) school personnel : the good relationship between the school 
principal and the community, the good coordination between the school principal and the foundation committee 
and the school board committee, the respect and the honour which school principal giving to the people who 
joined the school activities, the school’s continued relationship with the community, the good relationship 
between teachers and community, the teachers’ feeling of school love and school owner and the good operating 
of teaching 3.2) the school’s working style : request for community participation, offering support to 
community and making good relationship 3.3) the school working performance : school financial credit and 
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good fame, 3.4) the other factor : the school history and ability to be the community resources. The obstructive 
factors to the community participation also consisted of 3 main factors which were 1) the environment factors, 
composing of 1.1) the status of freelance employee of the people, unabling to find free time to join the school 
1.2) the political and governmental factor : the ignorance from local politicians because of the small school 2) 
the community factor, composing of unabling to allocate time of the people and the difficult relationship 
between the school and the community (especially with the temple) 3) the factors related to the school, 
composing of 3.1) the school personnels the present school principal having some problems with the 
community, the school principal unleading the teachers to participate the community activities and lacking of 
respect to ones who joined the school activities, lacking of teachers’ participation in the community and lacking 
of teachers’ obligation with both the school and the community, 3.2) the school’s working style : lacking of 
repaying benefits to the community at the proper time and closing the opportunities for potential fulfillment of 
the community 3.3) the school working performance : unabling to meet any success 3.4) other factors : the 
negative image and the illrumour of the school. 
 
ความนํา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  มาตรา 43  กาํหนดว่าการจดัการศึกษาอบรม
ของรัฐตอ้งคาํนึงถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และเอกชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย , 2540 หนา้ 10) 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ 2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ  2545  ในหมวด  4  มาตรา  29  
กล่าวไวว้่า ใหส้ถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เอกชน  
องคก์รเอกชนองคก์ารวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็ง  
ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้  
ขอ้มูลข่าวสาร  และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญา  และวิทยาการต่างๆเพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการ  รวมทั้งวิธีการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียน  ประสบการณ์การพฒันาชุมชนจากแนวทางการ
จดัการศึกษา  เร่ืองน้ีเป็นกฎหมายท่ีสถานศึกษาตอ้งถือปฏิบติัตาม กรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีรูปแบบพิเศษ เป็นองคก์รท่ีมีการปกครองตนเอง และทาํหนา้ท่ีจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
รับผดิชอบ โดยมีสาํนกัการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดั 
จํานวน 433 แห่ง  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กําหนดนโยบายและแผนงานด้านการศึกษา ของ
กรุงเทพมหานครในช่วง พ.ศ.2545 – 2549  ไวห้ลายดา้น โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาระบบบริหารและการ
จดัการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาตามหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ ท่ี เนน้การกระจายอาํนาจลงสู่ระดบัโรงเรียน (สํานกัการศึกษา, 2545, หนา้ 12)  นอกจากน้ีแผนพฒันา
กรุงเทพมหานครโดยรวมก็กาํหนดนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนนั้น  ไดก้ล่าวถึงการ
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาและร่วมมือกนัป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน  แต่จากการสาํรวจพบว่า 
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในสถานศึกษานอ้ย  และขาดความจริงจงั (สาํนกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2545, 
หนา้ 75 - 76) แมก้รุงเทพมหานครจะมีนโยบายและการสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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แต่ในความเป็นจริงกลบัพบว่าชุมชนและโรงเรียนยงัมีปัญหาในการดาํเนินการร่วมกนัอยู่ ดงันั้นเพ่ือใหเ้ขา้ใจถึง
ปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชน ผูว้ิจยัในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียน
สังกดัสาํนกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ี ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกดัสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
ทั้งน้ีเพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดรั้บไป เป็นแนวทางในการบริหารและจดัการศึกษาของโรงเรียนโดยผูว้ิจยัมุ่งหวงัท่ีจะ
ให้ชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มท่ีในโอกาสต่อไป ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี   โดยเลือกกรณีตวัอยา่งของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึง
ในสังกดัสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  และชุมชนรอบโรงเรียน  ปัญหาท่ีพบระหว่างโรงเรียนแห่งน้ีและ
ชุมชน เป็นกรณีท่ีผูว้ิจยัสนใจมาก เพราะเป็นโรงเรียนท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานมาตลอดเป็น
อยา่งดีในอดีต แต่ต่อมามีปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนทาํใหค้วามสัมพนัธ์ของโรงเรียนและชุมชนลดนอ้ยลง ผูว้ิจยั
จึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ดังกล่าว ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีจะทาํให้ได้ขอ้คน้พบท่ีสามารถจะนํามาปรับปรุง และพฒันาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ท่ีเป็นกรณีศึกษาและโรงเรียนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนัไดต่้อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึงในสงักดัสาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการเกบ็รวม 2 ขั้นตอน คือ 
  1.1  เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนและโรงเรียน  
  1.2  เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียน 
 ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (key informants) จาํนวน 13 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กรรมการมูลนิธิ และ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 4 คน 2) ผูน้าํชุมชน 4 คน 3) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู 3 คน 4) พระสงฆ ์2 รูป นอกจาก
ผูใ้หข่้าวสารสาํคญัทั้ง 13 คน แลว้ ผูว้ิจยัยงัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอีก 10 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  การศึกษาเอกสาร (documentary  study) ใชว้ิธีการน้ีทั้งในส่วนของการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและ
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียน 
 2.  การสังเกต (observation) ใชท้ั้งการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (participant as observer)  และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม (complete observer)  ส่ิงท่ีสังเกตไดแ้ก่ แบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนและส่ิงท่ี
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียน 
 3.  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) โดยการสัมภาษณ์  13 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  
กรรมการมูลนิธิ  และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน  ผูน้าํชุมชน  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู   พระสงฆ ์
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 4.  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal  interview) โดยการสัมภาษณ์  ใชท้ั้งการสัมภาษณ์แบบ
เปิดกวา้ง(open  interview)  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview)โดยสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจาํนวน  
20 คน  ไดแ้ก่  กรรมการมูลนิธิ  และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน  ครู   ผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า   ประชาชน  ชุมชน   
 
 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ตอนที ่1  ผู้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมกับโรงเรียน 
 ผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการวิจยัคร้ังน้ีจาํแนกออกเป็น  9  กลุ่ม คือ (1)  กรรมการมูลนิธิและ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียน (2) วดัและพระสงฆ์ (3)  ผูป้กครองนักเรียน (4)  ศิษยเ์ก่าของโรงเรียน (5)  
ผู ้ประกอบการโรงงาน (6)  ผู ้นําชุมชนและนักการเมืองท้องถ่ิน (7)  กลุ่มประชากรทั่วไปในชุมชน (8)  
บุคคลภายนอกชุมชน (9)  หน่วยงานราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 จากกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนทั้งหมดน้ี  สามารถจดัเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ  ได ้ 4  กลุ่ม  คือ  
(1)  กลุ่มบุคคลท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน  (2)  กลุ่มบุคคลจากภายนอกชุมชน  (3)  กลุ่มหน่วยงานราชการและเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ  และ  (4)  กลุ่มหน่วยงานเอกชน 
 ตอนที ่2  เร่ืองทีชุ่มชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
 เร่ืองท่ีชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนจาํแนกออกไดเ้ป็น  14  เร่ือง  โดยจดัเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้ 4  
กลุ่ม  คือ (1)  มีส่วนในการร่วมคิดและตดัสินใจ  (2)  มีส่วนในการสนับสนุนและร่วมดาํเนินการ  (3)  มีส่วน
ควบคุมตรวจสอบการดาํเนินงานของโรงเรียน  (4)  มีส่วนร่วมรับบริการและรับประโยชนจ์ากโรงเรียน   
ตอนที ่3  วธีิการในการเข้ามามส่ีวนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียน   ไดแ้ก่ 

1. การมีส่วนร่วมโดยความสมคัรใจ   
2. การมีส่วนร่วมโดยการถูกชกัจูง   

ตอนที ่4  ปัจจยัทีส่่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมกับโรงเรียน 
 ในส่วนของปัจจยัท่ีส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนน้ี  แยกออกเป็น  3  ส่วน  คือ  ปัจจยั
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัเก่ียวกบัชุมชน  และปัจจยัเก่ียวกบัโรงเรียน  ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อม  ไดแ้ก่  (1) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ   โดยชุมชนมี เศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรม  ทาํให้พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมและ  (2) ปัจจยัดา้นการเมืองการปกครอง  นกัการเมืองทอ้งถ่ินเขา้มามี
ส่วนร่วมเพ่ือหวงัคะแนนเสียง   
 4.2  ปัจจัยเก่ียวกับชุมชน  ไดแ้ก่   ความศรัทธา  ความรู้สึกเป็นเจา้ของ  สถานภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงเรียน  และสาํนึกในบทบาทหนา้ท่ีของตน  สถานภาพในชุมชน  ลกัษณะพ้ืนฐานของคนในชุมชน และความ
พร้อมของคนในชุมชน 
 4.3  ปัจจัยเก่ียวกับโรงเรียน  ประกอบดว้ย (1)  ปัจจยัเก่ียวกบับุคลากรโรงเรียน  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารรุ่น
ก่อนสร้างสมศรัทธาไว  ้ ผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์อนัดีกับชุมชน  เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนสมํ่าเสมอ  มีมนุษย์
สัมพนัธ์ดี  ผูบ้ริหารเขา้กับกรรมการมูลนิธิ  และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดี  ผูบ้ริหารให้เกียรติและ
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กาํลงัใจแก่ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัชุมชน  และรักษาความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง  ทางดา้นครูมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ชุมชน  ครูรัก  ผกูพนั  และรู้สึกว่าเป็นเจา้ของโรงเรียน  ครูสนใจเด็ก  และเอาใจใส่การเรียนการสอนดี  คณะครูมี
ความสามคัคี (2)  ปัจจยัเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของโรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนเป็นผูเ้ขา้ไปขอความร่วมมือกบัชุมชน
ให้ความเอ้ือเฟ้ือชุมชน  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน  (3)  ปัจจยัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของโรงเรียนมี
ความน่าเช่ือถือเร่ืองการเงิน  และโรงเรียนมีช่ือเสียงดี  (4)  ปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ประวติัความเป็นมาของโรงเรียน  
เป็นแหล่งใหป้ระโยชนแ์ละนโยบายส่วนกลางส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกบัชุมชน 
 
 ตอนที ่5  ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในส่วนของปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน   จาํแนกออกเป็น  3  ด้านคือ   
 5.1  ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  (1)  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  โดยคนในชุมชนส่วนหน่ึงมีอาชีพ
รับจา้งทาํใหค้นในชุมชนไม่มีเวลาว่าง  ชุมชนส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ย   และ  (2)  ปัจจยัดา้นการเมืองการปกครอง  
โดยนกัการเมืองทอ้งถ่ินไม่ใหค้วามสาํคญักบัโรงเรียนมากนกั  เน่ืองจากโรงเรียนมีขนาดเลก็ 
 5.2  ปัจจัยเก่ียวกบัชุมชน  ได้แก่  ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่าง  องค์ประกอบของประชากรในชุมชน
เปล่ียนไปชุมชนกบัโรงเรียนขาดความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั 
 5.3  ปัจจยัเก่ียวกบัโรงเรียนประกอบดว้ย (1)  ปัจจยัเก่ียวกบับุคลากรของโรงเรียน  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารรุ่น
ปัจจุบันขาดความสัมพนัธ์อนัดีกับชุมชน  ไม่เป็นผูน้ําครูเขา้มามีส่วนร่วมกบัชุมชน  ไม่ให้เกียรติและไม่ให้
ความสําคญักบัผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน  ผูบ้ริหารไม่อยู่  ผูบ้ริหารมีภาระงานในหนา้ท่ีมาก  ผูบ้ริหารไม่
ปรึกษาหารือขอความร่วมมือกบัชุมชน  ในดา้นของครู  ครูไม่ค่อยไปร่วมงานของชุมชน  การลงโทษเด็กของครู  
ครูมีภาระงานมาก  ครูไม่มีความผูกพนักบัโรงเรียนและชุมชน (2)  วิธีปฏิบติังานของโรงเรียน  โรงเรียนไม่ตอบ
แทนชุมชนในโอกาสท่ีเหมาะสม  โรงเรียนไม่เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเตม็ศกัยภาพ (3)  ผลการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน  โรงเรียนไม่มีผลงานท่ีประสบความสําเร็จ (4)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ได้แก่  ข่าวทางลบของ
โรงเรียน  ความสัมพนัธ์กบัทางวดัไม่ดี โรงเรียนและกรรมการมูลนิธิและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนยงัขาด
ความสามคัคี  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเจตคติของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tat.or.th ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต์ www.tat.or.th ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร 
เพือ่เปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tat.or.th และพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์www.tat.or.th ของผูใ้ชบ้ริการ
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนและการทดสอบไค-สแควร์ 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีเจตคติต่อเวบ็ไซต ์www.tat.or.th ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการทัว่ไป อยู่ในระดับมาก  
ดา้นเน้ือหาของเว็บไซตแ์ละดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์ อยู่ในระดบัปานกลาง พฤติกรรมการใชบ้ริการเว็บไซต์
เรียงลาํดบั ค่าร้อยละ จากมากท่ีสุด 3 รายการ คือ ระดบัแรงจูงใจการใช้บริการเว็บไซต์ อยู่ระดบัปานกลาง  
ความถ่ีในการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์เฉล่ียต่อสัปดาห์ 1-2 คร้ัง และระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการเวบ็ไซตต์ั้งแต่
เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั เวลา 1-2 ปี ผลการเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อเวบ็ไซด์ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ สถานภาพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีเจตคติในภาพรวมและเป็น 
รายดา้นทั้ ง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ผลการเปรียบเทียบ 
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พฤติกรรมการใชบ้ริการเว็บไซต์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรม 
การใชบ้ริการเวบ็ไซต ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  จาํนวน 4 รายการ 
 
Abstract 
 The purposes of this research aimed  to study the service user’s attitudes towards website 
www.tat.or.th of Tourism Authority of Thailand,  to study the service user’s behavior of  using website 
www.tat.or.th  of Tourism Authority of Thailand, and to compare  attitudes towards  website www.tat.or.th  and 
behavior of using website www.tat.or.th, classified by demographic traits. There were 132 samples.               
The questionnaire was research tool. Using the package program, the statistical data analysis  were  frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test,  analysis of variance, and Chi-square test. 
 The findings of this research were : the service user’s attitudes towards website www.tat.or.th  of 
Tourism Authority of Thailand as a whole was at moderate level. When considering  aspect by aspect, it 
indicated the general service provision aspect was at high level, but the aspect  of  website context and the 
aspect of website design were at the moderate level.  The behavior of  using website  in order of percentage 
from the highest 3 items  were  the motivation level of using website at moderate level,  the average frequency 
of using website about  1-2 times per week, and  the average period of using website up to now about  1-2 
years.  The comparison of attitudes towards website www.tat.or.th,  classified by  demographic traits indicated 
the service user with different sex, martial status, and monthly income had attitude as a whole and by all 3 
aspects with statistical difference at significance level  of 0.01, and 0.05. The comparison results of  behavior of  
using website www.tat.or.th  showed the service user with education level, and monthly income had behavior of 
using website with statistical difference at significance level  of 0.01 and 0.05 for 4 items.   
 
ความนํา 
 การส่งเสริมการท่องเท่ียว เกิดข้ึนโดยพระดาํริของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน 
คร้ังทรงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ไดมี้การส่งเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน 
พ.ศ. 2467 ไดมี้การจดัตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึน ทาํหนา้ท่ีรับรอง และ ใหค้วามสะดวก แก่นกัท่องเท่ียวท่ี
จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างประเทศ มีสาํนกังาน
ตั้งอยูท่ี่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ ์ต่อมาไดย้า้ยมาตั้งท่ีสถานีรถไฟหวัลาํโพง เม่ือพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระ
กาํแพงเพชรอคัรโยธิน ทรงยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย ์และคมนาคม งานดา้นส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ไดย้า้ยไปอยูท่ี่กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคมดว้ย แต่ยงัคงทาํงานร่วมกบักรมรถไฟ มีสาํนกังานตั้งอยูท่ี่
ถนนเจริญกรุง หนา้ไปรษณียก์ลางการส่งเสริมการท่องเท่ียวไดเ้ร่ิมข้ึนอยา่งชดัเจนใน พ.ศ. 2479 เม่ือ กระทรวง
เศรษฐการ เสนอโครงการบาํรุงอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผนและ
วตัถุประสงคข์องการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3 ประการ คือ  

1. งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเท่ียว  
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2. งานรับรองนกัท่องเท่ียว  
3. งานบาํรุงสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั  

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2492 คณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงานท่องเท่ียวข้ึนใหม่ จึงไดมี้มติให้
กรมโฆษณาการ ยกร่างโครงการปรับปรุงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียวเสนอใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการ
ประชุม เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2492 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหก้รมโฆษณาการพิจารณาส่งเสริมการท่องเท่ียว กรม
โฆษณาการไดท้าํความตกลงกบักระทรวงเศรษฐ์การ ซ่ึงในสมยันั้นมีช่ือว่า กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม ขอ
โอนกิจการส่งเสริมการท่องเท่ียว  จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรมโฆษณาการ  สํานัก
นายกรัฐมนตรี และใหเ้รียกส่วนงานน้ีว่า " สํานักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว"  ใชง้บประมาณของกรมโฆษณาการ
เป็นงบประมาณค่าใชจ่้ายของสาํนกังานน้ี ต่อมากรมโฆษณาการไดพิ้จารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการท่องเท่ียว
กาํลงัต่ืนตวัในประเทศไทยมาก จึงได้จัดตั้ งสํานักงานส่งเสริมการท่องเท่ียวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า 
" สํานักงานท่องเที่ยว"  โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสํานัก 
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493  
 ในระยะแรกสถานท่ีทาํการขององคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดอ้าศยั อาคารของ
กรมประชาสัมพนัธ์เป็นสํานักงาน ต่อมาได้ยา้ยมาเปิดดําเนินงาน ณ สํานักงานถนนศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 26 
กุมภาพนัธ์ 2503 ไดป้ระกอบพิธีเปิด "องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2503 
องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว  ซ่ึงจัดตั้ ง ข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
พ.ศ. 2502 นั้น มีหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดข้ยายตวัอย่าง
กวา้งขวางรวดเร็ว จาํเป็นตอ้งปรับปรุงอาํนาจหนา้ท่ีของ อ.ส.ท. ใหมี้ขอบเขตการปฏิบติังานกวา้งขวางยิ่งข้ึนทั้งใน
ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และ การส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการนําเสนอร่าง
พระราชบญัญติั การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบญัญติัจดัระเบียบธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรม 
ท่องเท่ียว เพื่อให ้หน่วยงานการท่องเท่ียวของรัฐ มีอาํนาจหนา้ท่ีและรับผดิชอบในการพฒันาส่งเสริมเผยแพร่ และ 
ดําเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเร่ิมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ 
นกัท่องเท่ียวดว้ย สภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงทาํหนา้ท่ีรัฐสภาในการประชุมคร้ังท่ี 41 วนัศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2522 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญติัทั้ ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญติัจัดระเบียบธุรกิจ เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไม่ผ่านการพิจารณา  ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ผ่าน 
การพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัพิเศษ เล่มท่ี 96 ตอนท่ี 72 วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2522 จดัตั้ง  
"การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย" ข้ึน มีช่ือยอ่วา่ "ททท."  
 เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย www.tat.or.th เกิดข้ึนดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร 
และขีดความสามารถทางการตลาดท่องเท่ียว เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการขบัเคล่ือน (Driving Force) ท่ีมี 
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและมีศกัยภาพทางการแข่งขนัระดบันานาชาติ รวมทั้ง พฒันาความเขม้แขง็ของ
องคก์รในบทบาทเชิงวิชาการ และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการตลาดมุ่งพฒันาองคก์ร ระบบบริหารจดัการ 
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีทกัษะและขีดความสามารถทางการตลาดท่องเท่ียว เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานและมีศกัยภาพทางการแข่งขนัระดบันานาชาติ  
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 ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัของเวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความสนใจ
ทั้งในและต่างประเทศ  เพือ่ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงท่ีสุดจึงควรท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเวบ็ไซตน้ี์ โดยผูว้ิจยั
เลือกศึกษาเก่ียวกบัเจตคติและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tat.or.th ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัใน
คร้ังน้ี เว็บมาสเตอร์สามารถจะนําไปใช้ในการปรับปรุงขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนรูปแบบของเว็บไซต์ให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 
 
 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาเจตคติของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.tat.or.th ของ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
 2. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์ www.tat.or.th ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.tat.or.th ของผูใ้ช้บริการจาํแนกตามลกัษณะ 
ประชากรศาสตร์ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการ มีผลต่อเจตคติท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tat.or.th  
แตกต่างกนั 
 2. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการ มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์
www.tat.or.th  แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร คือ ผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th  ท่ีอาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และผูท่ี้เคยใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th  ประมาณ 200 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี   คือ  ผู ้ใช้บริการเว็บไซต ์ 
www.tat.or.th  ในเขตกรุงเทพมหานคร  เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตาราง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan (1970, p. 608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 132  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
  1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  2. การจดัโครงสร้างของแบบสอบถาม  ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั
คร้ังน้ี แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ 
   2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 
   2.2 เจตคติของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tat.or.th โดยแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 18 ขอ้ 
   2.3 พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th  จาํนวน 5 ขอ้ 
  3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฎั
ธนบุรี ได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กับวตัถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง 
(validity) ของแบบสอบถาม  แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้คาํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รง
ประเดน็ และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 
30 คน แลว้นาํขอ้มูลดงักล่าวมาหาความเช่ือมัน่(reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบคั (cronbach’s alpha coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.8671 
  
การรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้
บริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนาํแบบสอบถาม
ไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 132 ฉบบั  แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์คืน
มา 132 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด และนํามา 
ลงรหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปหาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-
test และ F-test  ดงัน้ี 
  1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปโดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ  
  2. วิเคราะห์เจตคติของผูใ้ชบ้ริการ ท่ีมีต่อเวบ็ไซต ์www.tat.or.th และพฤติกรรมการใช้
บริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th  โดยหาคา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3. เปรียบเทียบเจตคติของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.tat.or.th และเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test 
และ F-test   
 
สรุปผลการวจิยั 
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 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.82 
สถานภาพโสดร้อยละ 50.00 รองลงมา สมรส ร้อยละ 39.39 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 59.09 รองลงมา  
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.21 อาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 55.30 รองลงมา รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 25.00 มีรายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท ร้อยละ 45.45 รองลงมา ตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อย
ละ 35.61 
 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ www.tat.or .th ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์รายการต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ความถ่ีในการใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์ฉล่ียต่อสัปดาห์ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ใช ้1-2 คร้ัง  
ร้อยละ 61.36 รองลงมา 3-4 คร้ัง ร้อยละ 27.27  
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย และเพศหญิง สถานภาพโสดและสมรส การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี ทุกกลุ่มอาชีพ และทุกกลุ่มรายได ้
  2.2 ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้บริการเว็บไซต์ต่อคร้ัง ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ใช้ 1-2 
ชัว่โมง ร้อยละ 54.55  รองลงมาไม่เกิน 1 ชัว่โมง ร้อยละ 39.39  
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง สถานภาพโสดและสมรส ทุกระดบัการศึกษา   พนกังานบริษทัเอกชน
และประกอบธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท และ 40,000 บาทข้ึนไป 
  2.3 ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใช้บริการเว็บไซต์ตั้ งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั ผูใ้ชบ้ริการ 
ส่วนใหญ่ ใชเ้วลา 1-2 ปี ร้อยละ 59.85  รองลงมา 3-4 ปี ร้อยละ 36.36  
ซ่ึง มีค่าสอดคล้องกับผู ้ใช้บริการเพศชายและเพศหญิง  ทุกสถานภาพ  การศึกษาปริญญาตรี  
ทุกกลุ่มอาชีพ รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 20,000และ 20,000-40,000 บาท  
  2.4 ระดบัแรงจูงใจในการใชบ้ริการเวบ็ไซต์ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ มีแรงจูงใจระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 70.46 รองลงมา ระดบันอ้ย ร้อยละ 23.48  
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ และทุก
กลุ่มรายได ้
  2.5 วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ใชค้น้หาขอ้มูล
ของสถานท่ีพกั เช่น โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ร้อยละ 27.27 รองลงมา คน้หาขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว ร้อยละ 26.52  
  2.6 ความถ่ีในการจองบริการท่องเท่ียวประเภทแพค็เกจทวัร์หลงัจากหาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ไม่เคยจอง ร้อยละ 37.88 รองลงมา จองนอ้ยกวา่ 3 คร้ัง ร้อยละ 35.60  
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย สถานภาพโสดและสมรส รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั 
  2.7 สถานท่ีท่ีใช้เว็บไซต์มากท่ีสุด  ผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ ใช้ท่ีท ํางาน ร้อยละ 56.82 
รองลงมา ท่ีบา้น/ท่ีพกัอาศยั ร้อยละ 36.36 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิง สถานภาพโสด
และสมรส การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน รายได้
ต่อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท และ 20,000-40,000 บาท  
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 3.  การวิเคราะห์เจตคติทีม่ีต่อเวบ็ไซต์ www.tat.or .th ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผูใ้ชบ้ริการ
มีเจตคติต่อเวบ็ไซต์ www.tat.or.th ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 
3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี  
  ด้านการให้บริการทั่วไป ผูใ้ชบ้ริการมีเจตคติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก( x = 3.56) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.53-3.73) 3 รายการ คือ 
   1. สามารถหาขา่วสารประชาสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได ้
   2. มีขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและการเดินทาง 
   3. ความสะดวกในการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซต ์
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดต่้อ
เดือน 20,000-40,000 บาท 
  ด้านเน้ือหาของเว็บไซต์ ผูใ้ชบ้ริการมีเจตคติ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.44) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.41-3.48) ทุกรายการ คือ 
   1. เน้ือหามีการเช่ือมโยงท่ีต่อเน่ืองในแต่ละหนา้ของเวบ็ไซต ์
   2. เน้ือหาและขอ้มูลข่าวสารตรงกบัความตอ้งการ 
   3. เน้ือหาของเวบ็ไซตอ์า่นแลว้เขา้ใจง่าย 
   4. เน้ือหาน่าสนใจในการเขา้ไปใชบ้ริการ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง สถานภาพสมรสและหมา้ย/หยา่ร้าง การศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูง
กวา่ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดต่้อเดือน 40,000 บาท ข้ึนไป 
  ด้านการออกแบบเวบ็ไซต์ ผูใ้ชบ้ริการมีเจตคติโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.41) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.50-3.54) 3 รายการ คือ 
   1. การออกแบบเวบ็ไซตส์นองตอบต่อทุกเวอร์ชัน่ของบราวเซอร์ทุกค่าย 
   2. มีระบบใหส้ามารถคน้หา (search engine) เพือ่อาํนวยความสะดวก  
   3. จดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่คน้หาไดง่้าย 
ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท  
 4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ www.tat.or .th ของผู้ใช้บริการจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 
  ผู้ใช้บริการเพศชายและเพศหญงิ  มีพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 ขอ้ คือความถ่ีในการจองบริการท่องเท่ียวประเภทแพค็เกจทวัร์ หลงัจาก
หาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตแ์ละแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ คือระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ในการใชบ้ริการเวบ็ไซตต์ั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 
  ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันและมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
บริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 ขอ้ คือ 
   1. ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 190

   2. ท่านใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์พือ่วตัถุประสงคใ์ดมากท่ีสุด 
   3. สถานท่ีท่ีใชเ้วบ็ไซตม์ากท่ีสุด 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ ความถ่ีในการใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์ฉล่ียต่อ
สัปดาห์ สาํหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ ความถ่ีในการจองบริการท่องเท่ียวประเภทแพค็เกจทวัร์ หลงัจากหาขอ้มูลผา่น
เวบ็ไซต ์
  ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการใชบ้ริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 ขอ้ คือ สถานท่ีท่ีใชเ้วบ็ไซต์มากท่ีสุด และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ ท่านใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์พือ่วตัถุประสงคใ์ดมากท่ีสุด 
 
 5. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเจตคติที่มีต่อเวบ็ไซต์ www.tat.or .th ของผู้ใช้บริการ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเจตคติท่ีมีต่อเว็บไซต์ www.tat.or.th ของผูใ้ชบ้ริการ พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั และสถานภาพต่างกนั มีค่าเฉล่ียเจตคติในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีค่าเฉล่ียเจตคติในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ด้านการให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิงมีเจตคติโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  1 ขอ้ คือ มีภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัต่างๆ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความสะดวกในการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซต ์
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีเจตคติ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 ขอ้ คือ มีภาพของสถานท่ีท่องเท่ียว
และท่ีพกัต่างๆ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 ขอ้ คือ 
   1. ความสะดวกในการเช่ือมโยงภายในเวบ็ไซต ์
   2. มีขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวและการเดินทาง 
  ด้านเน้ือหาของเวบ็ไซต์ ผูใ้บริการเพศชายและเพศหญิงมีเจตคติโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  2 ขอ้ คือ 
   1. เน้ือหาและขอ้มูลข่าวสารตรงกบัความตอ้งการ 
   2. เน้ือหาน่าสนใจในการเขา้ไปใชบ้ริการ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีเจตคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 ขอ้  คือ เน้ือหาน่าสนใจในการเขา้
ไปใชบ้ริการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  2 ขอ้ คือ 
   1.  เน้ือหาและขอ้มูลข่าวสารตรงกบัความตอ้งการ 
   2.  เน้ือหาของเวบ็ไซตอ่์านแลว้เขา้ใจง่าย 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 191

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีเจตคติโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 ขอ้ คือ เน้ือหาน่าสนใจใน
การเขา้ไปใชบ้ริการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  1 ขอ้ คือ เน้ือหาของเวบ็ไซต์
อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 
  ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิงมีเจตคติ โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 5 ขอ้ คือ 
   1.  เวบ็ไซตมี์รูปแบบสวยงาม 
   2.  มีแถบเมนูนาํทางเพื่ออาํนวยความสะดวก 
  3.  จดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่คน้หาง่าย 
  4.  เปิดทางเลือกใหผู้ใ้ชบ้ริการ ไม่บงัคบัใหดู้เวบ็เพจหนา้ใดหนา้หน่ึงมากเกินไป 
  5.  การออกแบบเวบ็ไซตส์นองตอบต่อทุกเวอร์ชัน่ของบราวเซอร์ทุกค่าย 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  3 รายการ คือ 
  1.  เวบ็ไซตอ์อกแบบใหอ้า่นง่าย 
  2.  มีการปรับเปล่ียนขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
  3.  มีชอร์ตคตัหรือสญัลกัษณ์แทนขอ้มูลจาํนวนมาก  เพือ่จูงใจใหผู้ใ้ชบ้ริการสนใจ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีเจตคติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  3 ขอ้  คือ 
  1. เวบ็ไซตมี์รูปแบบสวยงาม 
  2. มีชอร์ตคตัหรือสญัลกัษณ์แทนขอ้มูลจาํนวนมาก  เพือ่จูงใจใหผู้ใ้ชบ้ริการสนใจ 
  3. การออกแบบเวบ็ไซตส์นองตอบต่อทุกเวอร์ชัน่ของบราวเซอร์ทุกค่าย 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  3 ขอ้ คือ 
  1. เวบ็ไซตอ์อกแบบใหอ้า่นง่าย 
  2. มีแถบเมนูนาํทางเพ่ืออาํนวยความสะดวก 
  3. จดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่คน้หาง่าย 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีเจตคติโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 ขอ้  คือ 
  1. เวบ็ไซตมี์รูปแบบสวยงาม 
  2. การออกแบบเวบ็ไซตส์นองตอบต่อทุกเวอร์ชัน่ของบราวเซอร์ทุกค่าย 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  2 ขอ้ คือ 
  1. เวบ็ไซตอ์อกแบบใหอ้า่นง่าย 
  2. จดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่คน้หาง่าย 
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อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง เจตคติและพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ www.tat.or.th ของผูใ้ช้บริการใน
กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการศึกษาท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. สถานภาพของผู้ใช้บริการและพฤติกรรมการใช้บริการเวบ็ไซต์ www.tat.or .th  ผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต ์
www.tat.or.th ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.82 สถานภาพโสด ร้อยละ 50.00 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 59.09 เป็นพนกังานบริษทั ร้อยละ 55.30  มีรายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท 
ร้อยละ 45.45 รองลงมา ตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 35.61 และพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์ โดยมีความถ่ีในการใช้
บริการเวบ็ไซตต่์อสปัดาห์ 1-2 คร้ัง ร้อยละ 61.36 รองลงมา 3-4 คร้ัง นอ้ยละ 27.27 ระยะเวลาในการใชเ้วบ็ไซตต่์อ
คร้ัง 1-2 ชัว่โมง ร้อยละ 54.55 ระยะเวลาการใชเ้วบ็ไซตต์ั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 1-2 ปี ร้อยละ 59.85  รองลงมา 
3-4 ปี ร้อยละ 36.36 มีแรงจูงใจในการใชเ้วบ็ไซตอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 70.46 วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัของ
การใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์พื่อคน้หาขอ้มูลของสถานท่ีพกั เช่น โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ร้อยละ 27.27 รองลงมา คน้หา
ขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว ร้อยละ 26.52 และสถานท่ีท่ีใชเ้วบ็ไซต ์ใชท่ี้ทาํงาน ร้อยละ 56.82 รองลงมา ท่ีบา้น/ท่ีพกั
อาศยั ร้อยละ 36.36 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของ รัตนา  จูมคอม (2546)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในการใชบ้ริการเวบ็ไซตท่์องเท่ียวภายในประเทศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
16,123 บาท มีระยะเวลาการใชอิ้นเตอร์เน็ตนบัตั้งแต่เร่ิมใชจ้นถึงปัจจุบนัเฉล่ีย 3 ปี 8 เดือน มีความถ่ีในการใช้
บริการอินเตอร์เน็ตเฉล่ีย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ และมีระยะเวลาการใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉล่ียคร้ังละ 2 ชัว่โมง 22 นาที กลุ่ม
ตวัอย่างมีแรงจูงใจในการใชเ้วบ็ไซต์ท่องเท่ียวภายในประเทศ www.sabuy.com โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนสัถ ์  เกษมไชยานนัท ์(2544)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการเว็บไซต์ของผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้เว็บไซต์ใน
กรุงเทพมหานครเป็นเพศชาย และเพศหญิงในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ ร้อยละ 50 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
83.50 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั/ห้างร้านเอกชน มากท่ีสุด ร้อยละ 48.30 สําหรับพฤติกรรมการใช้
เวบ็ไซต ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการใชเ้วบ็ไซตโ์ดยเฉล่ียประมาณสัปดาห์ละ 5.58 คร้ัง และมีระยะเวลาในการใช้
เฉล่ียประมาณคร้ังละ 2.44 ชัว่โมง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้วบ็ไซตม์าแลว้ 1-2 ปี สถานท่ีใชเ้วบ็ไซตม์ากท่ีสุดคือ 
ท่ีบา้น และท่ีทาํงาน ร้อยละ 47.50 และ 41.80 ตามลาํดบั วตัถุประสงคใ์นการใชเ้วบ็ไซตม์ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ 
เพือ่สืบคน้ขอ้มูล เพื่อส่งขอ้มูลและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และเพื่อความบนัเทิง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
เนตรหทยั  สิทธิสัจจธรรม (2546) ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมท่ีมีต่อเว็บไซต์ไทยไฟล์ทซิมูเลเตอร์ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชิกเว็บไซต์ไทยไฟล์ทซิมูเลเตอร์ ทั้งหมดเป็นเพศชาย สถานภาพโสด การศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท พฤติกรรมของ
สมาชิกท่ีมีต่อเวบ็ไซตไ์ทยไฟลท์ซิมูเลเตอร์ โดยเวบ็ไซตท่ี์สมาชิกใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ คือ เวบ็ไซตไ์ฟลท์ซิมูเลเตอร์
ดอทคอม ในส่วนรายการหลกัท่ีสมาชิกเขา้ใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด คือ กระดานสนทนา หรือ ฟอร่ัม และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ภทัรียา ไชยณรงค ์(2547) ศึกษาเร่ือง การใชอิ้นเตอร์เน็ตและเจตคติต่ออินเตอร์เน็ตของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมีการใชอิ้นเตอร์เน็ต 5-15 คร้ังต่อเดือน และใชเ้วลา 1-2 
ชั่วโมงต่อคร้ัง โดยมีการใช้ท่ีสํานักงานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยัมากท่ีสุด รองลงมา คือ บ้านตนเอง  
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จุดมุ่งหมายของการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต เพื่อคน้หาขอ้มูลตามความสนใจ จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั คือ สังคมอินเตอร์เน็ต นัน่คือ ผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต์ต่างๆ เป็นผูมี้ความรู้ โดยเฉพาะนกัเรียน 
นกัศึกษา และผูท่ี้เร่ิมทาํงาน ซ่ึงมีประสบการณ์การใชอิ้นเตอร์เน็ตมาเป็นระยะเวลามากพอสมควรจนเกิดความ
ชํานาญ ผูใ้ช้บริการเว็บไซต์ทุกประเภทจะให้ความสําคัญกับปัจจัยหลักๆ คือ ความทันสมัยของข้อมูล  
ความครบถว้นของขอ้มูล การเขา้ถึงได้รวดเร็ว ความง่ายในการใช้งาน รวมทั้งการเช่ือมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนๆ 
เน่ืองจากการบริการขอ้มูลข่าวสารจะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ถูกตอ้ง แม่นยาํ ลกัษณะการใชง้าน
จึงตอ้งง่าย และเขา้ถึงไดร้วดเร็ว ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ 
 2. เจตคติท่ีมีต่อเวบ็ไซต์ www.tat.or .th ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ผูใ้ชบ้ริการ มีเจตคติต่อ
เวบ็ไซต ์www.tat.or.th ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.45) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะดา้นการใหบ้ริการทัว่ไป  ผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตมี์เจตคติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.56) สาํหรับดา้นเน้ือหาของเวบ็ไซต ์และดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ผูใ้ชบ้ริการมีเจตคติโดยรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( x = 3.44 และ 3.41 ตามลาํดบั) ซ่ึงมีค่าสอดคลองกบั รัตนา  จูมคอม (2546) ท่ีพบว่า ผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตท่ีใชบ้ริการเวบ็ไซตท่์องเท่ียวภายในประเทศ มีแรงจูงใจในการใชเ้ว็บไซต์เป็นรายดา้นอยู่ในระดบั
มาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พชัรา คะประสิทธ์ิ (2546) ศึกษาเร่ือง การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นิสิตมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้โดยรวม และพิจารณาเป็น
รายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัเนตรหทยั สิทธิสัจจธรรม (2546) ท่ีพบว่า สมาชิกเวบ็ไซตไ์ทย
ไฟลท์ซิมูเลเตอร์ มีทศันคติโดยรวมดา้นการให้บริการทัว่ไปดีมาก จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกนั ปัจจยั
หลกัของเวบ็ไซตคื์อ ขอ้มูลตอ้งครบถว้นและทนัสมยั เขา้ถึงไดร้วดเร็ว ง่ายต่อการใชง้าน และเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซต์
อ่ืนๆ ดังนั้ น หน่วยงานท่ีให้บริการจาํเป็นต้องขยนัหมั่นเพียรในการหาขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ ให้ทนักับการ
เปล่ียนแปลง มาใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ www.tat.or .th ของผู้ใช้บริการ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีมี เพศ ระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือน และอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.tat.or.th รายการ ความถ่ีใน
การจองบริการท่องเท่ียวประเภทแพค็เกจทวัร์หลงัจากหาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัตนา จูมคอม (2546) ท่ีพบว่า ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต
ในการใชบ้ริการเวบ็ไซตท่์องเท่ียวภายในประเทศ ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั และการเป็นสมาชิกแตกต่าง
กนั มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการเวบ็ไซต ์ดา้นความถ่ีในการจองบริการท่องเท่ียวประเภทแพค็เกจทวัร์หลงัจาก
หาขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์แตกต่างกนั จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจท่องเท่ียวปัจจุบนั  
ซ่ึงบริษทันาํเท่ียวต่างๆ พยายามนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเทคนิคต่างๆ ของ 
การส่งเสริมการขาย ใชใ้นการดึงดูดลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการท่องเท่ียวของบริษทั ซ่ึงส่วนมากจะใชบ้ริการของบริษทั
ท่องเท่ียวซํ้ าๆกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
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 1. ขอ้มูลใน Website ตอ้งครบถว้น ทนัสมยั เขา้ถึงไดร้วดเร็ว ง่ายต่อการใชง้าน และสามารถเช่ือมโยง
กบั Website อ่ืนๆ ง่าย   
 2. Website ตอ้งสามารถส่งเสริมกิจกรรมการขายไดห้ลากหลาย เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
 3. Website ตอ้งมีกิจกรรมกระตุน้ความสนใจของลูกคา้ได ้ 
 4. Website ตอ้งสามารถเขา้ถึงลูกคา้ได ้เช่น Website มีขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
และสามารถแสดงความยนิดีต่อลูกคา้ในโอกาสต่างๆ ได ้เช่น วนัเกิด ฯลฯ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงคด์า้นต่างๆในทศันะของพนกังาน และ
เปรียบเทียบภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างคือ 
พนักงานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์นครหลวง จาํนวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห ์ 
ขอ้มูล โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ ในภาพรวม  อยู่ในระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการบริหารพนกังาน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด สําหรับดา้นการตดัสินใจ 
รูปแบบการมีส่วนร่วม และการจัดการการเปล่ียนแปลง อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ําท่ีพึง
ประสงคใ์นทศันะของพนักงานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงค ์ดา้นการจดัการการเปล่ียนแปลง แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รายการผูน้าํตอ้งกลา้คิด กลา้ทาํในการนาํพา

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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องค์กรไปสู่การเปล่ียนแปลง  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนดา้นอ่ืนๆ อีก 3 ดา้น ไม่
แตกต่างกนั 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the wanted leadership in each aspect  in staff’s opinion 
in metropolitan customer relationship department  of  TOT public company limited, and to compare the wanted 
leadership in staff’s opinion, classified by demographic traits. There were 196 samples. The questionnaire was 
research tool. The statistical data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and 
analysis of variance. 
 The findings of this research were the staff’s opinion about the wanted leadership as a whole was at 
high level. When considering  aspect by aspect, it showed that the staff administration aspect were at the highest 
level. The decision making aspect and the change management aspect  were at  high level. The comparison 
results of the wanted leadership in staff’s opinion, classified by demographic traits indicated the staffs with 
different working experience had opinion about the wanted leadership in the change management aspect with 
statistical difference at significance level of 0.05. When considering item by item, it showed statistical 
difference at significance level of 0.01 for 3 items.   
 
ความนํา 
 ปัจจุบนักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกไดว้ิวฒันาการเขา้สู่ยุคโลกาภิวฒัน์ทาํใหส้ภาวะเศรษฐกิจมี
การแข่งขนัรุนแรงมากข้ึนในโลกธุรกิจปัจจุบนั เม่ือเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารไม่ว่าจะเป็นองคก์รประเภทใด
หรือระดับใดก็ตาม  จะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอย่างหลีกเล่ียงมิได้ ผลท่ีเกิดจากความก้าวหน้า                   
ทางเทคโนโลยี เช่นโลกของขอ้มูลข่าวสาร ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ภาวะท่ีมีทรัพยากรอยา่งจาํกดั และภาวะใน
การแข่งขนัท่ีไร้พรมแดน ผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน ์และมีขอ้ผกูพนัต่อการใหบ้ริการสาธารณะ การสร้าง
พนัธมิตรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และความสามารถในการกระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์รไดใ้ชศ้กัยภาพท่ีดี 
ทาํงานใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใตภ้าวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ในลกัษณะเช่นน้ีผูน้าํถือว่าเป็นบุคลากรหลกัท่ี
จะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายได้ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมกับยุคของการเปล่ียนแปลงหรือ           
การปฏิรูป การเตรียมผูบ้ริหารหรือการสร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่จึงตอ้งให้มีภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสมกบัยุคปฏิรูปและ
สภาพแวดลอ้มทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  
  ภาวะผูน้าํเป็นบทบาทหน่ึงในหลายๆ หนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ผูน้าํจะเนน้ท่ีกระบวนการกลุ่ม การรวบรวม
ขอ้มูลข่าวสาร การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั และการใชอ้าํนาจกบับุคคลอ่ืน เป็นกระบวนการของการมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึง
กันและกันของผูน้ําและผูต้าม ในการนําองค์การไปสู่ทิศทางท่ีกําหนดร่วมกันระหว่างผูบ้ังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ความสามารถของการเป็นผูน้าํเป็นกญุแจสาํคญั
ท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร ซ่ึงแต่ละองคก์รมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมและประเภท
ธุรกิจ ภาวะผูน้าํจึงมีความสําคญัต่อการบริหารงานและต่อตวัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํจึงเป็นผูใ้ชอิ้ทธิพล
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ของบุคคลหรือตาํแหน่งใหผู้อ่ื้นยินยอมปฏิบติัตาม (วิรัช สงวนวงศว์าน, 2547, หนา้ 205) เพื่อท่ีจะนาํไปสู่การ
บรรลุเป้าหมาย และเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นความสาํเร็จขององคก์ร ผูน้าํเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ไดส้ามารถสร้างใหเ้กิดข้ึนใน
บุคคลได ้และเป็นศิลปะในการบริหารงานอยา่งหน่ึงของผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีการพฒันาเพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน 
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นองคก์รธุรกิจดา้นโทรคมนาคมและเป็นองคก์รขนาดใหญ่ เดิมเป็น
รัฐวิสาหกิจมีช่ือว่า องคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)  ต่อมาไดมี้การแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็น
บริษทั จาํกดั เพ่ือช่วยเพิ่มศกัยภาพของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)ใหส้ามารถแข่งขนักบัเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในยคุโลกาภิวฒัน์ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํเป็นตอ้งรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด เม่ือตลาดการคา้เป็นแบบไร้พรมแดน ชาวต่างชาติสามารถเขา้มาลงทุนในประเทศได ้
เพราะฉะนั้นผูน้าํในยุคปัจจุบนั ตอ้งมีความแตกต่างจากการบริหารธุรกิจในอดีต เพราะความตอ้งการของลูกคา้
และพนกังานมีความแตกต่างและเปล่ียนแปลงไป มาตรฐานของคุณภาพมีความเปล่ียนแปลงไปกฎระเบียบหรือ
ขอ้กฎหมายของรัฐบาลมีความแตกต่างกนั ผูน้าํขององคก์รจาํเป็นตอ้งมีทกัษะและความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนท่ีเป็น
บทบาทสําคญัท่ีจะนาํไปสู่การเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการและการดาํเนินธุรกิจ และเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจและสร้างสายสัมพนัธ์ในระยะต่อ ๆ ไปกับลูกคา้ไดด้้วยประสิทธิภาพทั้งในด้านการให้บริการ     
การบริหารและเทคโนโลยีสําหรับการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ รวมทั้งเป็นผูมี้ทกัษะทางการบริหาร การจดัการเพ่ือให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิของงานสูงสุดและประสบความสาํเร็จสู่เป้าหมายขององคก์ร (ชยัเสฏฐ ์ พรหมศรี, 2549, หนา้ 80) 
 ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์นครหลวงเป็นส่วนงานภายใต ้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)มีหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบั
งานด้านการบริการและการขาย ในการใหบ้ริการลูกคา้ทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)      
มีโครงสร้างส่วนงานท่ีควบคุมกาํกบัดูแลดงัต่อไปน้ี (ทีโอที, 2550) 
 1. ส่วนพฒันาบริการลูกคา้สมัพนัธ์ 
 2. ส่วนบริการลูกคา้สมัพนัธ์ (บริการลูกคา้สมัพนัธ์ 1100 ) 
 3. ส่วนบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
 4. ส่วนธุรกิจลูกคา้สมัพนัธ ์1 (บริการขอ้มูลภาครัฐเพือ่ประชาชน 1111)   
 5. ส่วนธุรกิจลูกคา้สมัพนัธ ์2 
 6. ส่วนธุรกิจลูกคา้สมัพนัธ ์3 (บริการ TOT – Smart Call ) 
 7. ส่วนบริการสอบถาม ( บริการสอบถามเลขหมาย 1133 )  
 8. ส่วนรับแจง้บริการหลงัการขาย ( บริการรับแจง้เหตุขดัขอ้งนครหลวง 1177 ) 
 จากส่วนงานแต่ละส่วนดงักล่าวลกัษณะประเภทงานเป็นงานการให้บริการลูกคา้ดา้นขอ้มูลผ่าทาง
โทรศพัทท่ี์แตกต่างกนั หรือท่ีรู้จกัในช่ือว่า คอลลเ์ซ็นเตอร์ (call center) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ผ่านทางโทรศพัท์ จึงเน้นการพฒันาปรับปรุงวิธีการในการให้บริการ โดยใช้ความรู้ความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลท่ีเลือกสรรควบคู่กบัการใชฐ้านขอ้มูล มีพนกังานให้บริการอยู่ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้วนัหยุด 
และมีระดบัของการควบคุมแต่ละระดบั    เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลไดอ้ย่างทัว่ถึง ซ่ึงระดบัผูค้วบคุมมีตั้งแต่
ระดบัหวัหนา้งานจนถึงระดบัผูบ้ริหาร 
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 การท่ีจะปฏิบติังานหน้าท่ีให้ไดอ้ย่างสมบูรณ์และถูกตอ้งนั้น จะตอ้งมีสายบงัคบับญัชาควบคุมดูแล     
ผูใ้ต้บังคบับญัชาในการบริการลูกคา้ พร้อมทั้ งบริหารงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ผูบ้ริหารหรือผูน้ําหรือ    
หวัหนา้งานจึงตอ้งรอบรู้ในหลกัการบริหาร และทาํหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารงานดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้าํท่ีจะตอ้ง
รู้จกัการนาํปัจจยัในการบริหารไดแ้ก่ คน อุปกรณ์ และเงิน มาบริหารใหเ้กิดผลงานท่ีตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารหรือ    
ผูน้าํหรือหัวหน้างานจะสามารถปฏิบติังานบรรลุผลสําเร็จ ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการบริหารประกอบดว้ย การ
วางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การสั่งงานและมอบหมายงาน การควบคุมงาน และการใชปั้จจยั
เสริมสร้างการบริหารภาวะผูน้าํจึงมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในการปฏิบติังานและความสาํเร็จ
ขององคก์าร 
 ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ําท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของพนักงาน ฝ่ายลูกค้า
สัมพนัธ์นครหลวง บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)เก่ียวกับการบริหารพนักงาน การตัดสินใจ รูปแบบการมี        
ส่วนร่วม และการจดัการการเปล่ียนแปลง ผูว้ิจยัจะนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีท่ีเป็นขอ้มูลสําคญันาํเสนอต่อผูบ้ริหาร    
เพื่อนาํไปสรรหา คดัเลือกบุคลากร และพฒันาให้มีศกัยภาพ อนัเป็นภารกิจหลกัท่ีจะสร้างผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ
ของฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์นครหลวง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์นครหลวง  บริษทัทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) 
 2. เพือ่เปรียบเทียบภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 ภาวะผูน้ําท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของพนักงานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์นครหลวง บริษทั  ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี  
 1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยัคร้ังน้ี
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
  2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบั     
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และตาํแหน่งหนา้ท่ี 
  2.2 ภาวะผูน้าํท่ีพงึประสงคใ์นทศันะของพนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์นครหลวง บริษทั ทีโอ
ที จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัองคป์ระกอบท่ีสําคญั 4 ดา้น คือ การบริหารพนักงาน การตดัสินใจ รูปแบบการมีส่วน
ร่วม และการจดัการการเปล่ียนแปลง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท 
(Likert) 
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 3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ได้ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ   
เน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษา ความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุง
แกไ้ข เพือ่ใหไ้ดค้าํถามท่ีชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งใน
การวิจยัโดยสุ่มจาํนวน 30 ชุด แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช ้สูตร     
สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้า่ความเช่ือมัน่ 0.987 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างวันท่ี 15–31 กรกฎาคม 2550                
จากพนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ นครหลวง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยนาํแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 196 ชุด จากนั้นไดไ้ปขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา 196 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามจะนํามาตรวจสอบความถูกต้องทุกชุดและนํามาลงรหัส
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ นครหลวง บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน)โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย( X ) ของคะแนนภาวะผูน้ ําท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของพนักงานฝ่ายลูกคา้
สัมพนัธ์นครหลวง เพศชายและเพศหญิง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)โดยใช ้t-test  
 4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย( X ) ของคะแนนภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนักงานฝ่ายลูกคา้
สัมพนัธ์นครหลวง บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความ       
แปรปรวน ( analysis of variance = F- test) 
 5. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ( X ) จากผลการวิเคราะห์ความ   
แปรปรวนโดยวิธี ของ Tukey (Tukey’s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.61 อาย ุ41-50 ปี     ร้อยละ 42.86 
รองลงมาอาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 28.06 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 69.90 รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 16.84 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 21 ปีข้ึนไป ร้อยละ 37.24 รองลงมา 10-15 ปี ร้อยละ34.69 และมี
ตาํแหน่งหนา้ท่ีอยูใ่นระดบั 4 และตํ่ากวา่ ร้อยละ 34.18 รองลงมาระดบั 5 ร้อยละ 25.00 
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 2. ความคดิเห็นต่อภาวะผู้นําทีพ่งึประสงค์ด้านต่าง  ๆของพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์นครหลวงบริษัท 
ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) 
 ดา้นการบริหารพนกังาน พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X =4.53) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =4.51 –4.62) จาํนวน 4 รายการ ดงัน้ี  

 1. ผูน้าํตอ้งมีวิสยัทศัน ์มุ่งมัน่ไปสู่ความสาํเร็จ  
 2. ผูน้าํตอ้งมีมนุษยสมัพนัธ์และใหค้วามสาํคญักบัพนกังานในการสร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ขององคก์ร 
 3. ผูน้าํตอ้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการบริหารงานท่ีเหมาะสม  
 4. ผูน้าํตอ้งเป็นท่ีปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานอาย ุ21 -30 ปี อายุ 41 – 50 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งหนา้ท่ี 
ระดบั 4 และตํ่ากวา่ และ ระดบั 7 และสูงกวา่ 
 ดา้นการตดัสินใจ พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X =4.52) จาํนวน 1 รายการ คือ ผูน้าํตอ้งกลา้ท่ีจะเส่ียงและรับผิดชอบต่อการ
ตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานอาย ุ41–50ปี ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ใน     การ
ปฏิบติังาน 16–20 ปี ตาํแหน่งหนา้ท่ี ระดบั 5 และระดบั 6 
 ดา้นรูปแบบการมีส่วนร่วม พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.47) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4. 55– 4. 58) จาํนวน  2 รายการ คือ     
 1. สมาชิกในทีมตอ้งการใหผู้น้าํเปิดเผย จริงใจ จริงจงั ในการปฏิบติังานร่วมกนั  
 2. ผูน้าํตอ้งลดความขดัแยง้และใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาภายในทีมงาน 
 ซ่ึง มีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานระดบัการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งหนา้ท่ี ระดบั 5 และ ระดบั 6  
 ดา้นการจดัการการเปล่ียนแปลง พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก  ( X =4.44) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4. 38– 4. 48) ทุกรายการ ดงัน้ี 
 1. ผูน้าํตอ้งมีความอดทนและแกไ้ขปัญหาการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  
 2. ผูน้าํตอ้ง กลา้คิด กลา้ทาํ ในการนาํพาองคก์รไปสู่การเปล่ียนแปลง 
 3. ผูน้าํตอ้งใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนและช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของการเปล่ียนแปลง 
 4. ผูน้าํตอ้งสามารถนาํการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมในสภาวะการแขง่ขนัท่ีเปล่ียนแปลง  ตลอดเวลา   
 5. ผูน้าํตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวิธีการทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ๆท่ีทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานอายุ 51 ปีข้ึนไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน ตํ่ากว่า 10 ปี 16–20 ปี และ 21 ปีข้ึนไป  ตาํแหน่งหนา้ท่ี ระดบั 5 ระดบั 7  และ   สูงกว่า 
  3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้ นําที่พึงประสงค์ของพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์นคร
หลวง บริษทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ดา้นการบริหารพนักงาน พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน และตาํแหน่งหนา้ท่ี มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังาน
ตอ้งการใหผู้น้าํเผยแพร่แนวคิดใหม่ๆและสนบัสนุนไปสู่การปฏิบติั 
 ดา้นการตดัสินใจ พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน และตาํแหน่งหนา้ท่ี มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ผูน้าํตอ้งไม่รีรอในการตดัสินใจ
อยา่งเร่งด่วนและนาํสู่ประโยชนสู์งสุดขององคก์ร 
  ดา้นรูปแบบการมีส่วนร่วม พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อาย ุประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน  และตาํแหน่งหนา้ท่ี มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ผูน้าํตอ้ง
สามารถประสานประโยชนแ์ละความร่วมมือกบัหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
 ดา้นการจดัการการเปล่ียนแปลง พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา และ
ตาํแหน่งหนา้ท่ีมีความคิดเห็นโดยรวมและพจิารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ พนกังานท่ี
มีอายุต่างกัน ความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ผูน้าํตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวิธีการทาํงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยใีหม่ๆท่ีทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั 
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ผูน้าํตอ้ง กลา้คิด กลา้ทาํในการนาํพาองคก์รไปสู่
การเปล่ียนแปลง 
 
อภปิรายผล 
 1. ความคดิเห็นเก่ียวกบัภาวะผู้นําทีพ่ ึงประสงค์ด้านต่าง  ๆ ของพนักงาน ฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์นครหลวง  
บริษัท ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) 
 ด้านการบริหารพนักงาน จากการวิจัย พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด        
คือ ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ มีมนุษยสัมพนัธ์และให้ความสําคญักบัพนักงานในการสร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ของ
องคก์ร มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถในการบริหารงาน เป็นท่ีปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆเก่ียวกบั
การปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะฉัตร แวงโสธรณ์ (2548) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง แบบภาวะผูน้าํ 
สมรรถนะผูน้าํ กบัความจงรักภกัดีต่อองคก์รของพนกังาน : ศึกษากรณีบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)    
ผลการศึกษา พบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน อยู่ในระดับสูง แบบภาวะผูน้ ําส่วนใหญ่เป็นแบบ
ปรึกษาหารือ ขอ้คน้พบดงักล่าว พบว่า เป็นไปตามลกัษณะเฉพาะท่ีมีความสําคญัต่อการเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ 
ของ Edwin Ghiselli  คือ  ผูน้าํตอ้งมีความสามารถในการบงัคบับญัชาในการบรรลุเป้าหมายในอาชีพ มีความฉลาด 
และการกลา้ตดัสินใจ มีความแน่นอน และความคิดริเร่ิมในส่ิงใหม่ๆและทฤษฏี Path- Goal ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีความ
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รับผดิชอบของผูน้าํต่อการเพิ่มแรงจูงใจของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อบรรลุเป้าหมายของตนและองคก์ร ซ่ึงผูน้าํถูกคาดหวงั
ใหท้าํหนา้ท่ีในการสัง่สอนและใหค้าํแนะนาํแก่พนกังานในทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพือ่บรรลุเป้าหมาย 
  ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํท่ีองคก์รส่วนใหญ่ตอ้งการตอ้งมีพื้นฐานทกัษะความรู้ และความสามารถหรือ
พฤติกรรม คุณลกัษณะท่ีดี มีผลต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพสูง สําหรับ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)ได ้
นําแนวคิดเ ก่ียวกับ  Competency มาใช้ในองค์กรเ พ่ือประเมินสมรรถนะของพนักงานเ ก่ียวกับความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและพฤติกรรมในการทาํงานของบุคคลกบัระดบัความคาดหวงัขององคก์ร ท่ีเป็นเคร่ืองมือใน
การแปลงวิสัยทศัน์ พนัธกิจและยุทธศาสตร์ขององคก์รมาสู่การบริหารคน เป็นตวัปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ทาํงานให้สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร และทาํให้เกิดการพฒันาเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองนาํไปสู่องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสมและมีทกัษะความรู้ ความสามารถอยา่งแทจ้ริง (ทีโอที, 2550) 
 ดา้นการตดัสินใจ จากการวิจยั พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบั  มาก คือ ผูน้าํตอ้ง
กลา้ท่ีจะเส่ียงและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึน รองลงมา ไม่รีรอในการตดัสินใจอย่างเร่งด่วนและนาํสู่
ประโยชน์สูงสุดขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสน่ห์ คาํมูลตา (2546) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความเป็นผูน้าํท่ี
พึงประสงค์ของผูจ้ดัการแผนกในทศันะของพนักงานปฏิบติัการบริษทัแคนนอนไฮ-เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 
พบว่า อยู่ในระดบัมาก ขอ้คน้พบดงักล่าว พบว่า เป็นไปตามลกัษณะเฉพาะท่ีมีความสําคญัต่อการเป็นผูน้าํของ 
Kirkpatrick และ Locke (อา้งถึงในวิรัช สงวนวงศว์าน, 2547, หนา้ 207) ผูน้าํตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง 
เพื่อใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํ และพร้อมจะปฏิบติัตามการตดัสินใจของผูน้าํ มีความเฉลียว
ฉลาด สามารถรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลขอ้มูล เพื่อสร้างวิสยัทศัน ์และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํ ตอ้งบริหารการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจไดอ้ย่างเป็นระบบและเลือกใช้
เคร่ืองมือและเทคนิคอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหส้อดรับกบัการแกปั้ญหาในภาพรวมทั้งระบบ และการบริหารความ
เส่ียงในการตดัสินใจท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยจดัลาํดบัความสําคญัของความเส่ียงเบ้ืองตน้ได ้ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทาง กาํหนดมาตรการป้องกนั ความเส่ียงในระดบัองคก์รท่ีชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดข้ึนอีกในอนาคต (ทีโอที, 2550) 
 ดา้นรูปแบบการมีส่วนร่วม จากการวิจยั พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบั  มาก คือ 
สมาชิกในทีมตอ้งการใหผู้น้าํเปิดเผย จริงใจ จริงจงั ในการปฏิบติังานร่วมกนั รองลงมา ผูน้าํตอ้งลดความขดัแยง้
และให้คาํแนะนาํช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาภายในทีมงาน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลวดี ออกเวหา (2546) 
ศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบของภาวะผูน้าํท่ีพนกังานบริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) คาดหวงัและตอ้งการ : 
กรณีศึกษาเขตโทรศพัทภ์าคเหนือท่ี 1 พบว่า พนกังานคาดหวงัและตอ้งการรูปแบบภาวะผูน้าํแบบประชาธิปไตย  
อยู่ในระดบัมาก   ขอ้คน้พบดงักล่าว พบว่า เป็นไปตาม ตวัแบบตามสถานการณ์ของวรูมและเยต็ตนั (อา้งถึงใน
สร้อยตระกลู อรรถมานะ, 2545, หนา้ 278) คือ การท่ีผูน้าํยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ จะมี
ผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างแบบของการตดัสินใจของผูน้าํกบัการปฏิบติังานของกลุ่มผูต้าม และทาํให้คุณภาพ
ของการตดัสินใจดีข้ึน มีการยอมรับในการตดัสินใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท่ีดีต่อการปฏิบติังาน
ของกลุ่ม และการศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ ท่ีผูน้าํจะตอ้งเป็นผูส้ร้าง ความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนัให้กบัลูกนอ้ง และใหค้วามเคารพในความคิดเห็น รวมทั้งความห่วงใยในความรู้สึก มีมิตรภาพท่ีดีกบัลูกนอ้ง
รักษาการติดต่อส่ือสารแบบสองทางและ เปิดโอกาสและกระตุน้ใหก้าํลงัใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ส่วนร่วมในการ
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ตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลยัไอโอวา ว่าเป็นลกัษณะ ผูน้าํแบบประชาธิปไตย ท่ีให้
พนกังานมีโอกาสไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 
 ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํ ตอ้งสร้างระบบการทาํงานในแบบการมีส่วนร่วม โดยให้มีการส่ือสารและ
ปฏิบติัการร่วมกนัไดอ้ย่างคล่องตวัในทีมงาน กาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน และกระตุน้ให้เกิดผลสําเร็จของ
งานมากข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สร้างและพฒันาทีมงานใน เชิงรุกให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและในอนาคต (ทีโอที, 2550) 
 ดา้นการจดัการการเปล่ียนแปลง จากการวิจยั พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก 
คือ ผูน้าํตอ้งมีความอดทนและแกไ้ขปัญหาการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  กลา้คิด  กลา้ทาํ  ในการนาํพาองคก์รไปสู่
การเปล่ียนแปลง ใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนและช้ีใหเ้ห็นความสาํคญัของการเปล่ียนแปลง สามารถนาํการเปล่ียนแปลงได้
อย่างเหมาะสมในสภาวะการแข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เปล่ียนแปลงวิธีการทาํงานให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีทนัสมยัและเป็นท่ียอมรับ  ซ่ึงเป็นไปตามผลงานวิจยัของ Tichy และ Devanna (อา้งถึงใน      
ชยัเสฏฐ์, 2549, หนา้ 76) ผูน้าํแห่งการเปล่ียนแปลงจะตอ้งนาํพาองคก์รไปสู่การเปล่ียนแปลง เพื่อรักษาระดบั
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และสร้างวิสัยทศัน์ใหม่ 
กระตุน้การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานในองคก์รร่วมกนัทาํใหเ้กิดข้ึนได ้โดยใหค้าํแนะนาํแก่พนกังานขององคก์ร
สร้างความเขา้ใจ เพือ่ท่ีจะทาํใหว้ิสยัทศันข์องผูน้าํเกิดข้ึนและเป็นท่ียอมรับ 
 ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํ ตอ้งเป็นผูโ้น้มน้าวจูงใจให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและยอมรับร่วมกนั       
ส่ือสารวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนท่ีจะทาํให้หน่วยงาน/บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์รเกิดความเขา้ใจและเช่ือมัน่ 
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม (ทีโอที, 2550)  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ด้านต่าง  ๆของพนักงานฝ่ายลูกค้า
สัมพนัธ์นครหลวง บริษทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั ภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงคด์า้นต่าง ๆ ของพนักงานฝ่ายลูกคา้
สัมพนัธ์นครหลวง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตาม เพศ และตาํแหน่งหนา้ท่ี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ดา้นการตดัสินใจและดา้นจดัการการเปล่ียนแปลงมีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ จาํแนกตามระดบัการศึกษา เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นการบริหารพนกังาน
และดา้นรูปแบบการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ0.01 จาํนวน 
1 รายการ ตามลาํดบั จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบว่า ดา้นการจดัการการเปล่ียนแปลงมีความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ ปิ
ยะฉัตร แวงโสธรณ์ (2548) ศึกษาวิจัยเร่ือง แบบภาวะผูน้ํา สมรรถนะผูน้าํ กบัความจงรักภกัดีต่อองค์กรของ
พนกังาน : ศึกษากรณีบริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า พนกังานท่ีมีอาย ุอายงุาน ระดบัการศึกษา 
และระดบัเงินเดือนแตกต่างกนั มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ดงันั้น ขอ้
คน้พบ   ดงักล่าว พบว่า เป็นไปตามผลงานของ Cook  และคณะ  และDaft (อา้งถึงใน พรพิรุณ , 2545, หนา้ 10) 
คือผูน้าํตอ้งสร้างวิสัยทศัน์ใหม่ โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานและโครงสร้างแบบเก่าท่ีไม่มีความจาํเป็น
ออกไป ผูน้าํตอ้งขยายความคิดใหเ้ป็นท่ียอมรับของบุคลากรในองคก์าร สามารถมองไดก้วา้งไกลและสามารถนาํ
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องคก์ารกา้วไปสู่แนวทางใหม่ท่ีจะสําเร็จไดใ้นสภาพแวดลอ้มใหม่ในอนาคต ระดมความร่วมมือผูกพนั  สร้าง
สนับสนุนการยอมรับและผูกพนัในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ และวิสัยทศัน์ใหม่อย่างต่อเน่ือง สร้างการ
ยอมรับการเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบติังาน กิจกรรมต่างๆ และค่านิยมใหม่ โดยการเปล่ียนแปลง
เก่ียวขอ้งกบัทุกระบบขององคก์าร ซ่ึงระบบใหม่อาจมีการเปล่ียนแปลงอาํนาจ สถานภาพ รูปแบบหรือบทบาท
ใหม่ ผูน้ําจึงต้องมีการบริหารงานบุคคลให้มีค่านิยมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีมัน่คงและถาวร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการทาํการวิจัยในคร้ังน้ี พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน มีความเก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงค์ของพนักงาน คือ 
พนกังานส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี และ 41-50 ปี จึงมีความตอ้งการผูน้าํในลกัษณะการเป็นผูน้าํใน
อนาคตได้ เน่ืองจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปล่ียนแปลงตลอดเวลา พนักงานยงัต้องการสะสม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานอีกยาวนานทาํใหมี้ความคาดหวงัในแบบผูน้าํอยู่ในระดบัมาก ในยุคปัจจุบนัการ
ตดัสินใจเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดของผูน้าํทุกองคก์รท่ีตอ้งตดัสินใจใน การบริหารงาน การบริหารคน ใหท้นัเหตุการณ์ 
และทนัท่วงที และทาํใหพ้นกังานเกิดความเช่ือมัน่และปฏิบติัตามได ้ในดา้นงานบริการผูน้าํหรือหวัหนา้งานตั้งแต่
ระดบัล่างข้ึนไปมีความสาํคญัต่อองคก์รอย่างมาก เน่ืองจากตอ้งบริหารงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีถูกกาํหนด ตอ้ง
ควบคุมดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชาจํานวนมากในการให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ต้องบริหาร
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหมี้ทกัษะของการเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีดี ตอ้งบริหารขอ้มูลบริการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีองคค์วามรู้
ในการใหบ้ริการขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองหมู่ท่ี1,2,3 
และ หมู่ท่ี 4 ของตาํบลบา้นคลองสวนในดา้นการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของกรรมการและสมาชิกกองทุนเก่ียวกบัการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางสังคมกบัผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้น และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นของตาํบลบา้นคลองสวน โดยมีตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย ปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได ้ปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจต่อนโยบาย
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองของรัฐและสถานภาพของบุคคลในกองทุน ศึกษาจากทุกหน่วยของประชากร 
จาํนวน 550 คน ท่ีเป็นกรรมการและสมาชิกกองทุน โดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
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การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวน
และค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
 ผลการศึกษาพบว่า การดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวนในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
กรรมการและสมาชิกกองทุนมีความรู้ความเขา้ใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้นอยู่ในระดบัมาก การดาํเนินงานใน
ดา้นการบริหารจดัการมีการบริหารจดัการกองทุนอยูใ่นระดบัมาก และการดาํเนินงานในดา้นการมีส่วนร่วมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้างกนั ทาํให้ผลการ
ดาํเนินงานกองทุนแตกต่างกนั  สถานภาพของบุคลในกองทุนมีความสัมพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานกองทุน และ
ความรู้ความเขา้ใจต่อนโยบายกองทุน หมู่บา้นและชุมชนเมืองของรัฐมีความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานกองทุน 
ปัญหาในการดาํเนินงานกองทุนได้แก่ จาํนวนเงินท่ีให้กูน้้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการทาํโครงการ เงินกองทุน   
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิกและสมาชิกบางรายท่ีกูย้ืมไม่สามารถส่งคืนเงินกูไ้ด้ตามกาํหนดเวลา    
และขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ ควรเพ่ิมเงินกองทุนใหม้ากข้ึน ควรพิจารณาโครงการท่ีเสนอกูใ้หร้อบครอบและควรเพิ่ม
วงเงินกูย้มืใหส้มาชิกมากข้ึน  

  
Abstract 
 This research firstly aimed to study management result of village and urban community’s funds of 
Moo 1, Moo 2, Moo 3, and Moo 4 in Tambon Bann Klong Suan in terms of management and cooperation. 
Secondly, the study aimsed to compare the ideas of committees and members of the funds about the funds’ 
management which was classified by personal factors, and also to study relationship between social factors and 
management output of the funds. Lastly, the study focused on problems and suggestions for management of 
village funds in Tambon Bann Klong Suan. Personal factors for this study include gender, age, education, 
occupation, and income. The social factors were knowledge and understanding about the funds’ policy and 
status of the persons concerned. The research targeted all population of 550 members and committees of the 
funds. Tool of this research was questionnaire. Data analysis had been conducted on basis of frequency tables, 
percent and mean value, standard deviation, t-test analysis, F-test, and Pearson’s correlation by using software 
program. 
 Results of the study had indicated that : Management output of Bann Klong Suan villages’ funds 
was in good level, there were high level of knowledge and understanding of the policy among committees and 
members. The management was in high level while level of cooperation was fair. Comparison between personal 
factors and management output, it was stated that different gender, age, education, occupation, and income 
caused dissimilar in management output. Status of persons participating in the funds was correlated to 
management output as well as the knowledge and understanding in policy. The problems in terms of 
management were identified as inadequate loan for each project and for the members’ requirement. It was 
found that some members could not return the loan by its due date. Apart from that, there were suggestions 
have provided for increase of fund, deliberately consideres on loan project, and expansion loan for members. 
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ความนํา 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ไดก้าํหนดสภาพสังคมไทยท่ีพึงประสงคโ์ดยมุ่ง
พฒันาสู่สังคมท่ีเขม้แขง็และมีคุณภาพ คือสังคมคุณภาพท่ียดึหลกัความสมดุล ความพอดี สามารถสร้างคนใหเ้ป็น
คนเก่งพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีวินยัมีความรับผิดชอบ มีจิตสาํนึกสาธารณะ พึ่งตนเองได ้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี มีความสุขอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีเมืองและชุมชนท่ีน่าอยู่  มีระบบดีมีประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพ มีความเขม้แขง็และแข่งขนัไดซ่ึ้งไดรั้บการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและสมดุลกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้ม ระบบการเมืองการปกครองมีความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย ตรวจสอบไดแ้ละมีความเป็นธรรม
ในสังคม เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหค้นไทยทุกคนสามารถคิดเป็นทาํเป็น มีเหตุ มีผล 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิตรู้ทนัโลก เพื่อพร้อมรับการเปล่ียนแปลง สามารถสั่งสมทุน
ทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นสังคมสมานฉันทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนัท่ี
ดาํรงไวซ่ึ้งคุณธรรมและคุณค่าทางเอกลกัษณ์ สังคมไทยท่ีพ่ึงพาเก้ือกูลกนั รู้รักสามคัคี มีจารีตประเพณีท่ีดีงาม 
ภูมิใจในชาติและทอ้งถ่ิน มีสถาบนัครอบครัวท่ีเขม้แข็ง ตลอดจนพลงัเครือข่ายชุมชนทัว่ทั้งประเทศ (สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ,2544 :   19-20)  
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 รัฐบาลไดก้าํหนดให้นโยบาย
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เป็นนโยบายเร่งด่วนในการบริหารราชการแผน่ดินโดย    พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร  
นายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544 เพื่อใหก้องทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเป็น
เคร่ืองมือในการกระจายโอกาสให้แก่คนจนในการเขา้หาแหล่งทุน โอกาสท่ีทาํใหค้นจนไดเ้ขา้หาแหล่งความรู้
และโอกาสท่ีจะทาํใหค้นจนไดร่้วมคิดร่วมทาํดว้ยภูมิปัญญาของตนเอง จึงนาํไปสู่ปรัชญาของกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติในการเสริมสร้างสาํนึกความเป็นชุมชนและทอ้งถ่ิน เพื่อใหห้มูบา้นและชุมชนเมืองท่ีมีอยูท่ ัว่
ประเทศสามารถเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงตนเองได ้ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใหป้ระชาชนในหมู่บา้นและชุมชนเมืองเป็นผู ้
กาํหนดอนาคต ในจดัการหมู่บา้นและชุมชนดว้ยคุณค่าและภูมิปัญญาตนเอง ในการเรียนรู้  การสร้างและการ
พฒันาความคิดริเร่ิม เพ่ือการแกไ้ขปัญหาและการเสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ใหแ้ก่ประชาชนและองคก์รชุมชนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุน้เศรษฐกิจของหมู่บา้นและชุมชน
เมือง อนัเป็นเศรษฐกิจระดบัฐานรากของประเทศ ตลอดจน การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอนาคต (กรมการพฒันาชุมชน, 2545 : 9-15) 
 จากผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ท่ีผา่นมา ไดมี้การ
จดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง หมู่ท่ี 1,2,3 และ 4 ของตาํบลบา้นคลองสวน อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัและจดัตั้งกองทุนแลว้เสร็จทั้ง 4 กองทุน พร้อมทั้งไดรั้บการจดัสรรโอนเงินเขา้           
กองทุนละ  1 ลา้นบาท ทั้ง 4 กองทุน ในปี พ.ศ. 2545 - 2546 และกองทุนไดด้าํเนินการจดัสรรเงินทุนหมุนเวียน
ให้กบัสมาชิกกองทุนมาแลว้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวนไดผ้่าน
กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการและชุมชนเมืองแห่งชาติกาํหนด โดยไดผ้่าน
กระบวนการขบัเคล่ือนนโยบายกองทุนในระยะท่ี 1 การจดัตั้งกองทุน ระยะท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและระยะท่ี 
3 การสร้างความเขม้แขง็และพึ่งพา ตนเองไดข้องกองทุนมาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ และจากการท่ีคณะกรรมการ
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กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติไดก้าํหนดใหก้องทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ท่ีมีการดาํเนินงานกองทุน
ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในระดับ
อาํเภอ ใหส้ามารถจดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคลไดแ้ละกองทุนหมู่บา้นของตาํบลบา้นคลองสวนนั้น สามารถ
จดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคลไดท้ั้ง 4  กองทุนในปีเดียวกนั  
  ดงันั้น  จึงเห็นสมควรทาํการศึกษาวิจยัเพื่อใหท้ราบถึง  ผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 1, 2, 3 
และ 4  ของตาํบลบา้นคลองสวน ในดา้นการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมว่า ผลของการดาํเนินงานของ
กองทุนมีการบริหารจดัการมากหรือนอ้ยเพียงใด และการมีส่วนร่วมของกรรมการและสมาชิกกองทุนมีมากหรือ
นอ้ยเพียงใด ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผา่นมา เพื่อนาํผลจาก
การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานและปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาโครงการกองทุนหมู่บา้นของตาํบล
บา้นคลองสวน ใหเ้ป็นกองทุนหมู่บา้นท่ีมีความเขม้แขง็ มัน่คง และยัง่ยนืตลอดไป  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี 1, 2, 3 และ 4 ของตาํบลบา้นคลองสวนในดา้น
การบริหารจดัการและการมีส่วนร่วม   
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกกองทุนเก่ียวกบัการดาํเนินงานกองทุน
หมู่บา้น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางสังคม กบัผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้น  หมู่ท่ี  1,2,3  
และ 4   ของตาํบลบา้นคลองสวน 
 4.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค  และขอ้เสนอแนะ ในการดาํเนินงานโครงการกองทุนหมู่บา้นหมู่ท่ี  
1,2,3 และ 4  ของตาํบลบา้นคลองสวน 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ตกต่างกนัทาํใหผ้ลการดาํเนินงาน                
กองทุนของกรรมการและสมาชิกกองทุนแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัทางสังคมไดแ้ก่ สถานภาพของบุคคลในกองทุนฯ  และความรู้ความเขา้ใจต่อนโยบายกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองของรัฐมีความสมัพนัธ์กบัผลการดาํเนินงานกองทุนของกรรมการและสมาชิก 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยอาศยัข้อมูลเชิงปริมาณซ่ึงใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรประกอบดว้ย  กรรมการกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวน  
จาํนวน 4 กองทุน  รวม 44 คน  และสมาชิกกองทุน  จาํนวน 4 กองทุน  รวม 506 คน  โดยเก็บขอ้มูลจากทุกหน่วย
ของประชากร  จาํนวน 550  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  คือแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของประชากร  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจต่อ
นโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองของรัฐ  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุน  ตอน
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ท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของกรรมการและสมาชิกกองทุน และตอนท่ี5 แบบสอบถามท่ีเป็น
คาํถามปลายเปิดในเร่ืองปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานกองทุนของกรรมการและสมาชิก 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยร่วมกับผูช่้วยวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนนาํไปให้
กรรมการและสมาชิกกองทุนทาํการตอบแบบสอบถามและรอรับกลบัมาเพือ่นาํมาวิเคราะหข์อ้มูล 
  
การวเิคราะห์ข้อมูล   
 ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้ ดงัน้ี 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลพ้ืนฐานบุคคลทัว่ไป  ตอนท่ี 1 โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. วิเคราห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2,3 และ 4 โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
                3. เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกองทุนตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคม โดยการทดสอบค่าที                
(t-test)  สาํหรับตวัแปรท่ีจาํแนกสองกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ  และทดสอบความแปรปรวน (F-test) สาํหรับตวัแปรท่ี
มากกว่า สองกลุ่มข้ึนไป  ไดแ้ก่  อายุ  อาชีพ  รายได ้ ระดบัการศึกษา  และทดสอบเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง
เป็นรายคู ่(post  hoc  test) โดยใชส้ถิติของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 4. หาคา่ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางสังคมกบัผลการดาํเนินงานกองทุน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ                
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 5. นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามในตอนท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานกองทุน
มาวิเคราะห์เน้ือหา (content  analysis) แจกแจงความถ่ี  และจดัลาํดบั 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวนเป็น
บุคคลเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีกลุ่มท่ีมีอาย ุ41-50 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีอาย ุ31-40 
ปี และกลุ่มท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด กรรมการและสมาชิกกองทุนมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา
มากท่ีสุด รองลงมามีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ตอนตน้และตอนปลาย และในระดบัปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีนั้นมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ในการประกอบอาชีพ พบว่ามีการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงกุง้  หอย  ปู  ปลา     
มีจาํนวนมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่  อาชีพรับจา้ง  ในส่วนของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนั้น  กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 3,001 
– 5,000 บาท ต่อเดือน มีจาํนวนมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย  5,001 – 7,000  บาท ต่อเดือน  และ
กลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน  1,000  บาท ต่อเดือน  มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่  
 การดาํเนินงานกองทุนในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี  และเม่ือแยกเป็นรายดา้น พบว่า ในดา้นการบริหาร
จดัการมีการบริหารจดัการกองทุนอยูใ่นระดบัมาก และในดา้นการมีส่วนร่วม กรรมการและสมาชิกกองทุนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกองทุนอยูใ่นระดบัปานกลาง และความรู้ความเขา้ใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองของรัฐ พบว่า กรรมการและสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้น
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และชุมชนเมืองของรัฐในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก จากการผลการวิจยัท่ีพบน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วชัระ 
ธรรมปัญญากุล (2546 : 59-65)ไดท้าํการศึกษาระดบัการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน พบว่า การดาํเนินงานกองทุนดา้นบริหารจดัการอยูใ่นระดบัสูง ดา้น
การมีส่วนร่วมและผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  บณัฑิต  นนัทพรชยั  
(2547 : 52-65) ไดศึ้กษาผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นบา้นแกรก หมู่ท่ี 4  ตาํบลหนองปลาไหล  อาํเภอบางละ
มุง  จงัหวดัชลบุรี พบว่า ดา้นขีดความสามารถในการบริหารจดัการกองทุนอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ พุทธิมาลย ์เชียรพิมาย (2547 : 57-62) ไดศึ้กษาผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้น  อาํเภอคง  
จงัหวดันครราชสีมา  พบว่า  บุคลากรกองทุนหมู่บา้นมีการปฏิบติังานในการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงจากผลของการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้น
คลองสวนส่วนใหญ่นั้น มีความรู้ความเขา้ใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองของรัฐ ถึงหลกัการสาํคญั
ท่ีจะทาํใหก้องทุนหมู่บา้นเป็นแหล่งเงินทุนหมุ่นเวียนของทอ้งถ่ินและชุมชน ซ่ึงสามารถนาํเงินกูย้ืมจากกองทุน
หมู่บา้นไปเป็นทุนในการพฒันาอาชีพเดิมท่ีทาํอยู ่หรือนาํเงินกูย้ืมจากกองทุนไปประกอบอาชีพใหม่เสริมรายได้
ให้เพ่ิมมากข้ึน หรือนําไปใช้ในเหตุฉุกเฉินจาํเป็นเร่งด่วน ซ่ึงกรรมการและสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่เป็น
ประชาชนท่ีอยู่ในระดบัฐานราก มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มากนกั ซ่ึงนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองน้ี
ตรงกบัความตอ้งการและความเดือดร้อนของประชาชนท่ีอยูใ่นระดบัฐานรากของสังคม ท่ีมีต่อภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบนั และเม่ือมีโอกาสไดเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นผลประโยชน์โดยตรงท่ีพวกเขาไดรั้บ
จากโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง จึงทาํใหก้รรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวน
เขา้มาร่วมกนับริหารจดัการกองทุนเป็นอยา่งดี และเม่ือพิจารณาผลการดาํเนินงานกองทุนในรายละเอียดในดา้น
การบริหารจดัการแลว้ พบว่า คณะกรรมการ กองทุนมีการแบ่งหนา้ท่ีใหทุ้กคนรับผิดชอบกนัอยา่งทัว่ถึง และจาก
การท่ีสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจระเบียบขอ้บงัคบักองทุนเป็นอยา่งดี มีการจดัทาํบญัชีอยา่งถูกตอ้งและ
เป็นปัจจุบนั และในการใหส้มาชิกกูย้ืมเงินกองทุนนั้นมีการปฏิบติัตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด สมาชิกกองทุนเองก็
เขา้ใจถึงวิธีปฏิบติัในการกูย้มืและการส่งเงินคืนกองทุนโดย เขา้ร่วมประชุมใหญ่ประจาํปีอยา่งพร้อมเพียง  
 แต่ในดา้นการตรวจสอบติดตามผลจากโครงการท่ีสมาชิกเสนอกูย้ืมนําเงินไปลงทุน มีการบริหาร
จดัการไม่มากนกั ซ่ึงถา้มีการติดตามผลท่ีมากข้ึน น่าท่ีจะส่งผลให้โครงการต่างๆ ท่ีสมาชิกขอกูย้ืมเงินไปลงทุน
ดาํเนินกิจการในแต่ละรายมีประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ในส่วนของการจดัระบบในการบริหารจดัการเงินกองทุน     
มีการวางแผนงานในการบริหารจดัการเงินอยา่งเป็นระบบและมีการปฏิบติัตามแผนงานไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ในการ
ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน จากองคก์รกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองทั้งในระดบัอาํเภอหรือ
ระดับจังหวดั ยงัขาดความสมบูรณ์ครบถว้นอย่างเป็นระบบ ซ่ึงถา้กองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวนมีการ
ประเมินและติดตามผลการดาํเนินงานจากองคก์รภายในกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวนเอง และจากองคก์ร
ภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอแลว้ จะทาํใหส้ามารถนาํขอ้มูลในดา้นต่างๆ ในการดาํเนินงานของกองทุนไปพฒันาและ
ปรับปรุงแกไ้ข และนาํไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจากผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นตาํบล
บา้นคลองสวน แสดงใหเ้ห็นว่า มีการปฏิบติัในการบริหารจดัการกองทุนเป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการและ
ระเบียบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองชาติ ท่ีมีการปฏิบติัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
กองทุน มีการกาํกบัตรวจสอบใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามระเบียบของกองทุน มีการจดัทาํบญัชี การติดตามผล และ
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มีการจัดระบบการบริหารจัดการเงินกองทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจัดการกองทุนของ
กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  (2545 : 23 – 30)  
 กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวนท่ีมีเพศ ระดบัอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ
และ  รายไดแ้ตกต่างกนัทาํใหผ้ลการดาํเนินงานกองทุนแตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการเปรียบเทียบในดา้นเพศผลการ
ดาํเนินงานกองทุนท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเป็นเพราะว่า สังคมในตาํบลบา้นคลองสวนยงัค่อนขา้งเป็นสังคมชนบทอยู ่
ผูช้ายจะออกไปทาํงานรับจา้งนอกบา้นหรือการท่ีพ่อบา้นตอ้งเป็นหลกัในการประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัว จึง
ทาํให้ผูช้ายมีความรู้และประสบการณ์จากการทาํงานและมีการเขา้สังคมเมืองมากกว่า แต่ผูห้ญิงตอ้งทาํหน้าท่ี
แม่บา้นเล้ียงดูอบรมส่ังสอนลูกๆ คอยจดัเตรียมอาหาร ดูแลบา้นเรือน จึงไดรั้บประสบการณ์จากการทาํงานท่ีผา่น
ระบบการจดัการ ในการปฏิบติังานมีนอ้ยตามไปดว้ยและการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมมีแนวโนม้เป็นไปในทาง
ส่วนตวั จึงมีความคิดเห็นในดา้นการบริหารจดัการกองทุนและมีส่วนร่วมใน   การดาํเนินงานกองทุน ท่ีแตกต่าง
กนัออกไปจากกรรมการและสมาชิกกองทุนท่ีเป็นเพศชาย 
   และจากผลการเปรียบเทียบในดา้นอายุ ท่ีพบว่า อายุต่างกนัทาํใหผ้ลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้น
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กนกพจน์ สิงห์เมธากุล (2550:109-111) ศึกษาประสิทธิผลการ
ทาํงานของอาสาสมคัรหน่วยกูภ้ยัป่อเต็กต้ึงและเปรียบเทียบประสิทธิผลการทาํงานของอาสาสมคัรหน่วยกูภ้ยั 
พบว่า ระดบัอายุของอาสาสมคัรแตกต่างกนัทาํให้ประสิทธิผลการทาํงานแตกต่างกนั และผลงานวิจยัของ เพ็ญ
นภา วิทยสิน (2543 : 39) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติในการบริหารงานเทศบาล พบว่า ระดบั
อายขุองคณะกรรมการเทศบาลแตกต่างกนัทาํใหมี้ทศันคติท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า อายเุป็นเคร่ืองช้ีวดั
วา่ ผูน้ั้นเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์หรือผา่นการเรียนรู้ทางสังคมมานานเท่าใด ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัน้ี ยอ่มมีผล
ทาํใหก้รรมการและสมาชิกกองทุนมีความคิดเห็นในการบริหารจดัการกองทุนและมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
กองทุน ท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจากการวิจยั  พบว่า ประชากรท่ีมีกลุ่มอาย ุ 41 – 50  ปี  มีค่าเฉล่ียผลดาํเนินงาน
กองทุนมากกวา่  กลุ่มท่ีมีอาย ุ 31 – 40  ปี 
 และจากผลการเปรียบเทียบในดา้นการศึกษา  ท่ีพบว่า ระดบัการศึกษาต่างกนั ทาํใหผ้ลการดาํเนินงาน
กองทุนแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กนกพจน์  สิงห์เมธากลุ (2550 : 109-111) ศึกษาประสิทธิผล
การทาํงานของอาสาสมคัรหน่วยกูภ้ยัป่อเตก็ต้ึง และเปรียบเทียบประสิทธิผลการทาํงานของอาสาสมคัรหน่วยกูภ้ยั 
พบว่า ระดบัการศึกษาของอาสาสมคัรแตกต่างกนัทาํใหป้ระสิทธิผลการทาํงานแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของเพญ็นภา วิทยสิน (2543 : 39) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติในการบริหารงาน
เทศบาล พบว่าคณะกรรมการเทศบาลท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีทศันคติในการบริหารงานท่ีแตกต่างกนั   
และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  สุรพงษ ์ สายวงศ ์(2544 : 70-71) ศึกษาทศันคติทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อทศันคติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ข้าราชการตํารวจ พบว่า ข้าราชการตํารวจท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความคิดของมนุษย ์ซ่ึงใน
เร่ืองของการบริหารจัดการจะตอ้งใช้หลกัการคิดท่ีเป็นระบบมากกว่าเร่ืองทัว่ๆไป นอกจากการศึกษาจะเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาความคิดของมนุษยแ์ลว้ การศึกษายงัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาพฤติกรรมทางสังคมของ
มนุษยอี์กด้วย ซ่ึงมนุษยส์ามารถแสดงพฤติกรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆในทางสังคม โดยท่ีบุคคลท่ีมีระดับ
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การศึกษาต่างกนัยอ่มแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆของสังคมท่ีต่างกนั จึงทาํใหก้รรมการและสมาชิกกองทุนท่ีมี
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริหารจดัการกองทุนและมีส่วนเขา้ร่วมในการดาํเนินงานกองทุนท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงจากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่แลว้ พบว่า กรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลอง
สวน กลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดบัประถมศึกษามีผลการดาํเนินงานกองทุนท่ีแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีการศึกษาในระดบั 
ปวช./ปวส. และยงัพบอีกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีผลการดาํเนินงานกองทุนท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบั  ปวช. / ปวส. 
 และจากผลการเปรียบเทียบในดา้นการประกอบอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีต่างกนัทาํใหผ้ลการดาํเนินงาน
กองทุน  แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กนกพจน์ สิงห์เมธากุล (2550 : 109-111) ศึกษา
ประสิทธิผลการทาํงานของอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยป่อเต็กต้ึง  และเปรียบเทียบประสิทธิผลการทาํงานของ
อาสาสมคัรหน่วยกูภ้ยั  พบว่า  อาชีพของอาสาสมคัรแตกต่างกนัทาํให้ประสิทธิผลการทาํงานแตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เพญ็นภา วิทยสิน (2543 : 39) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติใน
การบริหารงานเทศบาล พบว่า คณะกรรมการเทศบาลท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีทศันคติในการบริหารงานท่ีแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า บุคคลท่ีประกอบอาชีพแต่ละอาชีพนั้น มีทกัษะหรือความสามารถในงานท่ีทาํแตกต่าง
กนัไป เม่ือตอ้งมาแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการบริหารจดัการกองทุนในเร่ืองเดียวกนั ยอ่มตอ้งแสดงความคิดเห็น
ไปตามทกัษะและความสามารถของตนเอง ซ่ึงเม่ือต่างอาชีพกนัมุมมองหรือความคิดเห็นในการบริหารจดัการ
กองทุนจึงแตกต่างกนัออกไป  และการประกอบอาชีพในแต่ละอาชีพนั้นยงัมีลกัษณะของการทาํงานท่ีแตกต่างกนั
ไป ตลอดจนเวลาทาํงานและวนัหยุด จึงทาํให้กรรมการและสมาชิกกองทุนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานกองทุนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการเปรียบเทียบเป็นรายคู่แลว้ พบว่า  กรรมการและสมาชิกกองทุนท่ีมี
อาชีพคา้ขายมีผลการดาํเนินงานกองทุนท่ีแตกต่างจาก กลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั และยงัพบอีกว่า กลุ่มท่ีมี
อาชีพรับจา้งมีผลการดาํเนินงานกองทุนแตกต่างจากกลุ่มท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั  และกลุ่มท่ีมีอาชีพเพาะเล้ียงกุง้  
หอย  ปู  ปลา 
   และจากผลการเปรียบเทียบในด้านรายได้  ท่ีพบว่า รายได้ต่างกนัทาํให้ผลการดาํเนินงานกองทุน
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุรพงษ ์สายวงศ ์(2544:70–71) ศึกษาทศันคติทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อทศันคติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ขา้ราชการตาํรวจ พบว่า ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั จะมีทศันคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจาก รายไดห้รือฐานะทางเศรษฐกิจ อาจทาํใหส้ถานภาพทางสังคมของมนุษยแ์ตกต่าง
กนั จึงทาํใหค้นท่ีมีรายไดม้ากมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมแตกต่างจากคนท่ีมีรายได้
นอ้ย  ซ่ึงพฤติกรรมต่างๆ ของคนเราในทางสังคมนั้น เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงออกในทางความคิดของบุคคล
นั้นๆ ซ่ึงเม่ือบุคคลท่ีมีรายไดห้รือมีฐานะต่างกนั ย่อมมีสังคมและการแสดงออกต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในทาง
สังคมท่ีแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้กรรมการและสมาชิกกองทุนท่ีมีรายได้ต่างกนั มีความคิดเห็นในการบริหาร
จดัการกองทุนและเขา้มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกองทุนท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจากการเปรียบเทียบเป็นรายคู่
แลว้ พบว่า  กรรมการและสมาชิกกองทุนกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,001 – 7,000  บาท  มีผลการดาํเนินงานท่ี
แตกต่างจากกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  7,001  –  9,000  บาท 
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 ความรู้ความเขา้ใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของรัฐ มีความสัมพนัธ์กับผลการ
ดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวน  และพบว่า  สถานภาพของบุคคลในกองทุนมีความสัมพนัธ์กบั
ผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวน  จากผลท่ีเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจาก  การดาํเนินงาน
กองทุนในกิจกรรมดา้นต่างๆจะมีผลสาํเร็จมากหรือนอ้ยอย่างไร จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทั้งคณะกรรมการ 
และตัวของสมาชิกกองทุนท่ีจะต้องเขา้มาดูแลและร่วมกันบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง คุณสมบัติและ
ความสามารถส่วนบุคคล ในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและสมาชิกกองทุน จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหก้องทุนมี
การบริหารจดัการท่ีดีและเป็นระบบ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วรัตน์ ญาณทศันกิจ (2545 : 2) ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในดา้นอนุรักษแ์ม่นํ้ าท่าจีนและศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในดา้นการ
อนุรักษแ์ม่นํ้าท่าจีน พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษแ์ม่นํ้ าท่าจีน  มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจปรึกษาหารือในการอนุรักษแ์ม่นํ้ าท่าจีน ทั้งน้ีอาจเก่ียวเน่ืองกบัการท่ีกรรมการและสมาชิกกองทุน เขา้ใจ
ถึงหลกัการสําคญัของการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของหมู่บา้นและชุมชน จึงได้เขา้ร่วมกนัในการบริหาร
จดัการและการดาํเนินงานกองทุน ซ่ึงเป็นผลประโยชน์โดยตรงท่ีพวกเขาไดรั้บ เพื่อท่ีจะไดน้าํเงินกูย้มืเงินกองทุน
ไปพฒันาอาชีพและเพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงเม่ือกองทุนมีการบริหารจดัการท่ีดี กจ็ะสามารถท่ีจะนาํดอกผลท่ีได้
จากการกู้ยืมเงินกองทุนกลบัมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของหมู่บ้านได้อีก และยงัสามารถนําไปจัดสรรให้กับ
หน่วยงานท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อนาํไปช่วยพฒันาทอ้งถ่ินชุมชนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 ปัญหาอุปสรรค  และขอ้เสนอแนะ  พบว่า  อนัดบัท่ี  1  คือจาํนวนเงินท่ีใหกู้น้อ้ยเกินไปไม่เพียงพอต่อ
การทาํโครงการ อนัดบัท่ี 2 เงินกองทุนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิกและอนัดบัท่ี 3 สมาชิกบางรายท่ี
กูย้มืไม่สามารถส่งคืนเงินกูไ้ดต้ามเวลา  และขอ้เสนอแนะ  พบว่า  อนัดบัท่ี 1 ควรท่ีจะเพิ่มเงินกองทุนใหม้ากข้ึน 
อนัดบัท่ี 2 ควรท่ีจะพิจารณาโครงการท่ีเสนอกูใ้หร้อบครอบ  และอนัดบัท่ี  3  ควรท่ีจะเพ่ิมวงเงินกูย้มืใหม้ากข้ึน  
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า  กรรมการและสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีอาชีพในการเพาะเล้ียงกุง้ หอย ปู ปลา  ซ่ึง
ตอ้งใช้ตน้ทุนในการผลิตสูง ทั้งในดา้นการเตรียมบ่อเล้ียง การจดัหาพนัธุ์สัตวน์ํ้ าท่ีตอ้งนาํมาปล่อยลงบ่อเล้ียง  
อาหารเสริมจากแหล่งเพาะเล้ียงตามธรรมชาติและเคมีภณัฑ์ต่างๆในการบาํบดัรักษาเม่ือมีโรคระบาด และท่ีมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี อาจส่งผลใหเ้งินลงทุนเดิมท่ีมีอยู่และเงินกูย้ืมจากกองทุนท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตตาม
โครงการ มีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมมากข้ึนและสามารถท่ีจะเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดใ้หม้ากข้ึนตามมา 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. หน่วยงาน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวนควรปฏิบติั  ดงัน้ี   
  1.1 ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ท่ีผูกู้เ้สนอกูย้ืมเงินไปลงทุนเป็นระยะๆ  
และควรมีการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนในทุกๆ ปี 
      1.2 ควรมีโครงการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบักองทุนในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน เพื่อนาํความรู้ และ
ประสบการณ์จากกองทุนอ่ืนๆ นาํมาพฒันากองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้นคลองสวน ให้มีความมัน่คงและมีความ
ยัง่ยนืตลอดไป 

          1.3 ควรท่ีจะมีกิจกรรมเสริมความรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันากองทุนในดา้นต่างๆ หรือมีการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมและขอ้มูลต่างๆ ของกองทุนผ่านส่ือชนิดต่างๆ ในหมู่บา้นและชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
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เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นการกระตุ้นในทางออ้มให้กรรมการและสมาชิกกองทุน เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานของกองทุนเพ่ิมมากข้ึน 
      1.4 ควรท่ีจะนําเงินออมสัจจะของสมาชิกท่ีฝากไวก้ับกองทุน มาเพ่ิมเป็นเงินกู้ให้
เงินกองทุน เพื่อท่ีจะสามารถหมุนเวียนเงินทุน ให้สมาชิกท่ีมีความตอ้งการเงินทุนสามารถขอเพ่ิมวงเงินกู ้และ
จาํนวนผูกู้ไ้ดม้ากข้ึน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

           2.1 ควรมีการวิจยัในเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วมระหว่างผูว้ิจยักบั  คณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนร่วมกบัการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ  เพื่อสามารถนาํขอ้มูลในดา้นลึกท่ีไดจ้ากการสังเกตอย่างเป็น
ระบบ การสัมภาษณ์ของ ผูกู้แ้ต่ละราย และการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนมาเป็นแนวทางในการพฒันา
กองทุนต่อไป 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นตาํบลบา้น
คลองสวนกบักองทุนหมู่บา้นอ่ืนๆ ท่ีประสบผลสําเร็จ เพื่อหาความแตกต่างในการดาํเนินงานกองทุนและนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงจะเป็นแนวทางท่ีสมบูรณ์ในดา้นต่างๆ ของการพฒันากองทุนหมู่บา้นของตาํบลบา้นคลองสวน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
ของสาํนกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝึกอบรม
หลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานของสาํนกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน    กระทรวงสาธารณสุข ตามกลุ่ม
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 190 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบไป
ดว้ย คา่ความถ่ี ค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที 
 ผลการวิจยั พบวา่ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐานของสาํนกังานระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นก็พบว่า ทั้ง
ดา้นปัจจยันาํเขา้ ด้านกระบวนการฝึกอบรม ด้านผลผลิต และดา้นผลลพัธ์ต่างมีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก

                                                        
* บทความวทิยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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เช่นเดียวกนั จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานตามตวั
แปรสังกดัและรุ่นท่ีเขา้รับการฝึกอบรมของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ประสิทธิผลของการฝึกอบรมตามตวัแปรสังกดัใน
ภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบตามตวัแปรรุ่นท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมก็พบว่า ประสิทธิผลโดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกนั 
นอกจากน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดใ้ห้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวิทยากรว่า ดีและเหมาะสม  มีการ
ประเมินความรู้ ทกัษะ  เจตคติของผูเ้ขา้รับการอบรม มีความเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีต่อหลกัสูตรและอาชีพการ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน โดยสามารถนาํความรู้ และทกัษะไปปฏิบติังานไดใ้นสถานการณ์จริง 
 
 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to evaluate the effectiveness of the Basic Level Emergency 
Technician Training Course under the Bureau of Emergency Medical Service, Ministry of Public Health, to 
compare the effectiveness of the training course in the opinions of different groups of trainees, classified by 
their organization and the periods of training and to study the suggestion about the training course from the 
participants. The researcher used questionnaires for collecting data from 190 samples. Frequency, percentage, 
mean and t-test were the statistics for analysis.  
 The result of research showed that the effectiveness of the training course, in overall was at the high 
level, when considering factor by factor (input, process, output and outcome) it showed that the effectiveness of 
each factor was also at the high level. The comparison of the effectiveness considered by the different 
organizations of the samples found significant difference at the level of 0.05. Similarly, when comparing the 
effectiveness by the periods of training, it also showed significant difference at the level of 0.05. For the 
samples’ suggestions about the effectiveness of the training course, the trainees advised the Bureau of 
Emergency Medical Service that the instructors had good knowledge and capacity for the training course and 
the trainees gained proper knowledge and skills for working, additionally they had good attitudes towards the 
training course and their occupation. Moreover after the training they could apply knowledge and skills in the 
real situation of work. 
 
ความนํา 
 การเจบ็ป่วยฉุกเฉินเป็นสาเหตุการตายอนัดบัหน่ึงในทุกประเทศ  เพราะการเจบ็ป่วยฉุกเฉินเกิดจากการ 
“เจ็บ” และการ “ป่วย” ซ่ึงครอบคลุมโรคภยัไขเ้จ็บทุกชนิดและทุกประเภท แมแ้ต่ผูป่้วย โรคเร้ือรัง การเสียชีวิต    
ก็จะตอ้งเกิดจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพราะอาการของโรคกาํเริบอยา่งรุนแรง หรือเกิดภาวะแทรกซอ้นซํ้ าเติมอยา่ง
ฉบัพลนั ดงันั้น ผูป่้วยฉุกเฉินจึงตอ้งการรักษาพยาบาลโดยเร็วอยา่งถูกตอ้งและฉบัไว เพื่อจะไดร้อดชีวิต รอดจาก
ความพิการถาวรและบรรเทาทุกขท์รมานท่ีไม่จาํเป็นของการเจ็บป่วยฉุกเฉินลงไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ในความเป็น
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จริงผูป่้วยฉุกเฉินในประเทศไทยยงัไม่ไดรั้บการดูแลรักษาอย่างถูกตอ้ง ยงัไม่มีระบบรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ
ท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้จ็บป่วยทุกชนชั้นและทุกพ้ืนท่ี เพื่อใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง
ตามมาตรฐาน จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และจากการสรุปแผนการดาํเนินงานในเร่ืองการพฒันาบุคลากรของสํานักงานระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน มีขอ้สรุปว่า การอบรมบุคลากรท่ีผา่นมายงัไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทโดยเฉพาะ
พยาบาล ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานกบัหน่วยปฏิบติังานและเป็นพี่เล้ียงใหก้บัหน่วยปฏิบติังานในระดบัต่างๆใน
พ้ืนท่ี รวมทั้ งยงัมีปัญหาเร่ืองกระบวนการฝึกอบรม ตลอดจนยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ จึงเห็นสมควรท่ีจะ
จดัสรรงบประมาณและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมใหก้บัแหล่งฝึกต่างๆ เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนผูผ้า่นการฝึกอบรมมากข้ึน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกอบรม 
 ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นนกัวิชาการศึกษา ปฏิบติังานดา้นการจดัระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน จึง
สนใจท่ีจะศึกษาเพื่อหาคาํตอบว่า การฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีเพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าประยกุตใ์ช้
ในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบติังาน รวมถึงนาํมาพฒันาการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้น
พ้ืนฐานใหมี้คุณภาพและมาตรฐานยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานของสํานักงานระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานของสํานกังานระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข โดยจาํแนกตามสงักดัของผูป้ฏิบติังาน และรุ่นท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน
ของสาํนกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีมีจาํนวนรวม 334 คน ซ่ึงจาํแนกออกเป็นผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรเวช
กรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 2 รุ่น โดยมีรุ่นท่ี 1 จาํนวน 179 คน และรุ่นท่ี 2 จาํนวน 155 คน ผูว้ิจยัไดจ้าํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัเร่ืองน้ีจากตารางการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane) โดยกระจายใหค้รอบคลุม
กลุ่มตวัอยา่งและใหมี้สดัส่วนร้อยละ 60 ของประชากรโดยมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 คน  
 การศึกษาดา้นเน้ือหาประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย 
ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลลพัธ์ เก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลในช่วง
เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2550 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนโดยอาศยัหลกัการ
และทฤษฎีของการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกบั การประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมในดา้นหลกัสูตร 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม วิทยากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ กระบวนการฝึกอบรม และผลท่ีเกิดจากการฝึกอบรม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากกลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนดไว ้200 คน ผูว้ิจัยได้จดัส่งแบบสอบถามจาํนวน 230 ชุด เพื่อส่งให้กลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 230 คน และผูว้ิจยัสามารถรวมรวมแบบสอบถามคืนมาได ้จาํนวน 204 ฉบบั แต่เม่ือตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล พบวา่ ไดแ้บบสอบถามท่ีมีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 190 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95 
 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี และร้อยละวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลักษณะของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนประสิทธิผลของการฝึกอบรมใชค่้าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ
แตกต่างใช ้t-test สําหรับขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาของขอ้มูล
และจดัหมวดหมู่ของคาํตอบ หลงัจากนั้นนาํมาแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานของสํานักงานระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข โดยผูเ้ขา้รับการอบรม มีดงัน้ี 
  1.1  โดยภาพรวมการฝึกอบรมมีประสิทธิผล อยูใ่นระดบัมาก  
  1.2  เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นก็พบว่า ทั้งดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการฝึกอบรม ดา้น
ผลผลิต และดา้นผลลพัธ์โดยภาพรวมมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนัทุกดา้น 
  1.3  เม่ือเปรียบเทียบตามสังกดัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ในภาพรวม มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
   1.4  เม่ือเปรียบเทียบตามรุ่น ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ในภาพรวม มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05          
 2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  2.1  ดา้นปัจจยันาํเขา้ มีขอ้เสนอว่า ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐาน 
มีความเห็นวา่ วิทยากรท่ีใหก้ารอบรมมีความสามารถดี และมีความเหมาะสม (ร้อยละ 57.4)  
  2.2  ดา้นกระบวนการฝึกอบรม มีขอ้เสนอว่า ดา้นการประเมินความรู้ ทกัษะ และเจตคติ มี
ความเห็นวา่ การประเมินความรู้ ทกัษะ และเจตคติ มีความเหมาะสม (ร้อยละ 59.4) 
  2.3 ดา้นผลผลิต มีขอ้เสนอว่า ดา้นทกัษะการปฏิบติังาน มีความเห็นว่า ช่วยเพิ่มทกัษะ 
ความชาํนาญ และการปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั การทาํงานเป็นทีม และช่วยเพิ่มเทคนิคการสอนให้สูงข้ึน 
(ร้อยละ 48.8) 
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  2.4 ดา้นผลลพัธ์ มีขอ้เสนอว่า ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน มีความเห็นว่า ไดรั้บ
การยอมรับมากข้ึน นาํความรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง (ร้อยละ 64.9) 
 
อภปิรายผล 
 1. ในภาพรวมประสิทธิผลการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐานของสาํนกังานระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน กระทรวงสาธารณสุข อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอนุวตั เจริญสุข  (2543) 
ท่ีศึกษาเร่ือง “การประเมินการติดตามผลการฝึกอบรม การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั มิตซูบิซิ เฮฟวี่ อินดสัต
ร่ีส์-มหาจกัร แอร์คอนดิชัน่เนอร์ส จาํกดั ตามระบบมาตรฐาน ISO” พบว่า การประเมินการติดตามผลโครงการ
ฝึกอบรมการปฏิบติังานของพนักงาน ตามความคิดเห็นของ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม รุ่นท่ี 1-7 มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ 
  1.1  ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน 
ขั้นพ้ืนฐาน ดา้นปัจจยันาํเขา้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ศกัด์ิดา พระภูมี (2545) 
ท่ีศึกษาเร่ือง “การประเมินโครงการฝึกอบรมเตรียมผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัสูง สังกดักรมอาชีวศึกษา” พบว่า 
ดา้นบริบท ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการฝึกอบรมมีความคิดเห็นว่า วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของหลกัสูตรการฝึกอบรมกบั
นโยบายการฝึกอบรม มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเห็นว่าวตัถุประสงคแ์ละ
เน้ือหาของหลกัสูตรการฝึกอบรมกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มีความสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมาก
เช่นเดียวกนั  
  1.2  ด้านกระบวนการฝึกอบรม พบว่า ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลักสูตรเวชกร
ฉุกเฉินขั้นพื้นฐานดา้นกระบวนการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของลดัดา เอ่ียมสุขศรี 
(2543) ท่ีศึกษาเร่ือง “การประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรดา้นส่ิงแวดลอ้มในแผนปฏิบติัการ เพื่อการ
จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัราชบุรี” พบว่าการประเมินกระบวนการ ดา้นการบริหารจดัการโครงการ 
ขั้นตอน กิจกรรม การบริหารงบประมาณ ระยะเวลาดาํเนินโครงการ มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง และผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมมีความตระหนกั ถึงการมีส่วนร่วมปฏิบติัการหลงัการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัสูง  
  1.3  ดา้นผลผลิต พบว่า ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน 
ดา้นผลผลิตอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุโสฬส พึ่งบุญ (2543) ท่ีศึกษาเร่ือง  “ประสิทธิผล
ของโครงการฝึกอบรมและสัมมนา หลกัสูตรนักปกครองระดบัสูง ศึกษาเฉพาะกรณี รุ่นท่ี 39” พบว่า โครงการ
ฝึกอบรมน้ีทาํให้ผูเ้ขา้รับการอบรมได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนทุกวิชา การอบรมตามหลกัสูตรมีความคุม้ค่า และมี
ประโยชน์สําหรับผูเ้ขา้รับการอบรม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยเนน้วิธีการสัมมนา เน้นการศึกษาดูงาน
ภาคเอกชน และทุกดา้นมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัมาก ถึงมากท่ีสุด  
  1.4 ดา้นผลลพัธ์ พบว่า ประสิทธิของการฝึกอบรมหลกัสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน ดา้น
ผลลพัธ์ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอกนิษฐ ์  หงสวีณะ (2543) ท่ีศึกษาเร่ือง “การประเมิน
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพหัวหน้าภาค/หัวหน้าฝ่ายของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข” ซ่ึงพบว่า โครงการฝึกอบรมช่วยพฒันาศกัยภาพของหวัหนา้ภาค/หัวหนา้ฝ่ายของสถาบนัพระบรม
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ราชชนก กระทรวงสาธารณสุขให้สูงข้ึน โดยสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากเน้ือหาหลกัสูตรการฝึกอบรมไปใช้
ประโยชนใ์นการทาํงานตามหนา้ท่ีของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. จากการเปรียบเทียบประสิทธิผลการฝึกอบรมสงักดัท่ีเขา้รับการฝึกอบรม พบว่าโดยภาพรวมมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig = .049) เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ 
  2.1 ดา้นปัจจยันาํเขา้ พบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงแตกต่างจากขอ้คน้พบ
ของอรทยั อาจอํ่า (2532) ท่ีศึกษาเร่ือง “การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรในสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อน ของกรมประชาสงเคราะห์” ซ่ึงพบว่า ดา้นปัจจยันาํเขา้ บุคลากรยงัขาดความพร้อมบางดา้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทกัษะดา้นการประเมินความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ทาํให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความไม่ชดัเจน  
  2.2  ดา้นกระบวนการฝึกอบรม พบวา่ โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดหรือหลกัการของกรมวิชาการ (2545) ท่ีไดใ้ห้แนวทางในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาเจตคติว่า จะตอ้งมี
กิจกรรมท่ีจะช่วยพฒันาทั้งในดา้นความรู้สึกและดา้นการจดัความคิด ความเช่ือใหเ้ป็นระบบ ในดา้นความรู้สึกนั้น
จะต้องมีส่ือหรือกิจกรรมสร้างความรู้สึกท่ีทาํให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดความรู้สึกได้จริง และมีการจัดระบบ
ความคิดความเช่ือโดยอาศยักระบวนการกลุ่ม 
  2.3  ดา้นผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของ วี
ระพงษ ์ศรีพทุธรินทร์ (2537) ท่ีศึกษาเร่ือง “การติดตามผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีผา่นการฝึกอบรม
หลกัสูตรฝึกอบรมผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัสูง” พบวา่ ผูผ้า่นการฝึกอบรมไดน้าํความรู้จากการฝึกอบรมไปใชใ้น
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  
  2.4  ดา้นผลลพัธ์ พบว่า โดยภาพรวมดา้นผลลพัธ์ ไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า กระบวนการฝึกอบรมซ่ึงเนน้การปฏิบติัจริงยงัมีการสอน การให้
คาํแนะนาํ ช้ีแนะ ใหข้อ้มูลป้อนกลบัซ่ึงกนัและกนั ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยทาํใหค้รูผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บ
รู้การกระทาํและผลของการกระทาํของตนเองแลว้ยงัจะช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมยอมรับท่ีจะแกไ้ข และเห็นจุด
และแนวทางท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมของตนเองจนเกิดเป็นความคล่องแคล่วและชาํนาญ  
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรุ่นท่ีเขา้รับการฝึกอบรม พบว่า โดยภาพรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig = .014) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
  3.1  ดา้นปัจจยันาํเขา้ พบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของสุปราณี ศรีฉตัราภิมุข (2524) กล่าวว่า การฝึกอบรมและการพฒันาบุคคล เป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดการเรียนรู้
สาํหรับบุคลากรระดบัปฏิบติัการ เพื่อใหส้ามารถทาํงานอยา่งใดอย่างหน่ึงไดต้ามจุดประสงคเ์ฉพาะอยา่ง ในขณะ
ท่ีการพฒันาบุคคลนั้นมุ่งเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองทัว่ๆไปอย่างกวา้งๆ จึงเป็นการฝึกอบรมสําหรับ
บุคลากรระดบับริหารเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้บุคลากรทั้งสองระดบัก็ตอ้งมีทั้งการฝึกอบรมและการ
พฒันาบุคลากร 
  3.2  ดา้นกระบวนการฝึกอบรม พบวา่ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเดวิส (Davis, 1981, p. 266) ท่ีเสนอว่า การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
มีบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง มีการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิด ความรู้สึกซ่ึงกันและกนั มีการให้คาํช้ีแนะ 
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แนะนาํซ่ึงกนัและกนั จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดีในการเรียนรู้ มีการยอมรับ ช่ืนชมในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และเกิด
เจตคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีเรียนรู้ 
  3.3  ด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จากแนวคิดของสมคิด บางโม (2539) ได้กล่าวไวว้่า ปัญหาของการฝึกอบรมและการบริหารการ
ฝึกอบรม ดังน้ี ผูบ้ริหารไม่เข้าใจความหมายของการฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมขาดความเข้าใจ ไม่รู้
ความหมายของการฝึกอบรม การขาดแคลนวิทยาการฝึกอบรมโดยเฉพาะ ขาดแคลนอุปกรณ์การฝึกอบรม และ
ขาดการประเมินการฝึกอบรม  
  3.4  ดา้นผลลพัธ์ พบว่า โดยภาพรวมของดา้นผลลพัธ์ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเด่นพงษ ์พลละคร (2532) ท่ีกล่าวไวว้่า การพฒันาบุคคล มีส่วน
ทาํให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติท่ีดีข้ึน สามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีท่ียากข้ึนและมี
รับผดิชอบท่ีสูงข้ึนในองคก์ร ซ่ึงรวมถึง การสอน การนิเทศงาน การแนะนาํ การมอบหมายงานหรือไดมี้การศึกษา
หาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับสาํนกังานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1. ควรสนับสนุนการให้ความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ในด้านการ
ประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน 
  2. ควรใหค้วามรู้ดา้นเวชกรฉุกเฉินขั้นพ้ืนฐานแก่อาสาสมคัรผูป้ฏิบติัดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 
  3. ควรคัดเลือกผู ้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานภาคสนามมา
พอสมควรก่อนเขา้รับการฝึกอบรม 
  4. ควรเพิม่ระยะเวลาการอบรม และกระบวนการคน้ควา้เพิม่เติม จากตาํรา และส่ือต่างๆ 
  5. ควรเพิม่กระบวนการนาํเสนอหนา้ชั้นเรียนในรูปแบบต่างๆทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรทาํการประเมินประสิทธิผลหลกัสูตรอ่ืนๆของสํานักงานระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน เช่น พยาบาลกูชี้พ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และการเคล่ือนยา้ย 
  2. ควรจดัทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงลึก จากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีบริบทการ
ทาํงานแตกต่างกนั 
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Factors Affecting Employees’ Satisfaction Towards Services Provision of General 
Service Depar tment of TOT Public Company Limited 

 
อารี นาควิโรจน์ 

Aree Nakaviroj 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในการให้บริการ
ของฝ่ายบริการทัว่ไป บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของฝ่ายบริการทัว่ไปของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 361 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปหาความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานในการใหบ้ริการของฝ่ายบริการทัว่ไปใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือ ด้านความ
ปลอดภยั ดา้นบริการอาคารสถานท่ี ดา้นบริการยานพาหนะ และดา้นสาธารณูปโภค การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของฝ่ายบริการทัว่ไปของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
เฉพาะพนกังานท่ีอายุงานต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
เฉพาะดา้นบริการอาคารสถานท่ี มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 จาํนวน 6 รายการ  

                                                        
   บทความภาคนิพนธ์ 
 บริหารมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the factors affecting employees’ satisfaction towards services 
provision of general service division of TOT public company limited, and to compare the factors affection employees’ 
satisfaction towards services provision of general service division of TOT public company limited, classified by 
demographic traits. There were 361 samples. The questionnaire was research tool. Using the package program, the 
statistical data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 

 
 

 The findings of this research were: factors affecting employees’ satisfaction towards service provision of 
general service division of TOT public company limited as a whole was at moderate level. When considering aspect 
by aspect, it showed that all aspects such as the safety aspect, the place service aspect, the transportation service 
aspect, and the infrastructure aspects were at moderate level. The comparison results of the factors affecting 
employees’ satisfaction towards services provision of general service division of TOT public company limited, 
classified by demographic traits indicated the employees with different age had satisfaction as a whole with statistical 
difference at significance level of 0.05, and for the place service aspect with statistical difference at significance level 
of 0.01. When considering item by item, it showed statistical difference at significance level of 0.01 and 0.05            
for 6 items. 
 
ความนํา 
 ตั้ งแต่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้ ง ข้ึนในปี  2497 โดยได้รับโอนกิจการจาก
กรมไปรษณียโ์ทรเลขมาดาํเนินงาน มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกดักระทรวงคมนาคม องคก์ารโทรศพัทฯ์ ได้
ดาํเนินการดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมสนองนโยบายในการพฒันาประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนักระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลกท่ีวิวฒันาการเขา้สู่ยคุโลกาภิวฒัน์ ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัสภาวะการ
แข่งขนัในเชิงธุรกิจสูงข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมตอ้งปรับตวัเพ่ือรับการแข่งขนัเสรีโดยกิจการท่ีดีตอ้ง
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการเป็นสาํคญั 
 ปัจจุบนัองคก์ารโทรศพัท์ฯไดแ้ปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจให้อยู่ในรูปบริษทัจาํกดัภายใตช่ื้อบริษทั     
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในการแปรสภาพดงักล่าวทาํให้รูปแบบการบริหารงานตลอดจนการดาํเนินธุรกิจจะอยู่
ภายใต ้พระราชบญัญติั บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 การเป็นบริษทั จาํกดั (มหาชน) เป็นผลใหก้ารดาํเนินงาน
ตอ้งเปล่ียนไปในเชิงธุรกิจพร้อมกบัการปรับปรุงการบริหารงานแบบเอกชน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ได้
ตระหนักและเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานให้เกิดความคล่องตวัให้สามารถ
แข่งขนั และตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนักับ
ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ อีกทั้งปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ สร้างกลยทุธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมรวมทั้งได้
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ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางานให้เป็นเชิงธุรกิจมากข้ึน  โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งมั่นเป็นบริษัท 
โทรคมนาคมชั้นนาํดว้ยนวตักรรมใหม่พร้อมมอบความพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้”  
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีขอบเขตภาระงานท่ีกวา้งขวางดว้ยเหตุน้ีการดาํเนินงานของฝ่ายบริการ
ทัว่ไป จาํเป็นตอ้งมีการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงาน และการ
บริหารงานของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไดก้าํหนดบทบาทของฝ่ายบริการทัว่ไปเป็นผูว้างแผน และ
กาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานเก่ียวกบัการบริการภายในบริษทัให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การดาํเนินงาน และ
ติดตามกาํกบัดูแล ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของส่วนงานภายใตส้ังกดัในเร่ือง ต่าง ๆ ไดแ้ก่ งานดา้นความ
ปลอดภยั, ดา้นบริการอาคารสถานท่ี, ดา้นบริการยานพาหนะ, ดา้นสาธารณูปโภค 
 จะเห็นว่าบทบาทความสําคญัของฝ่ายบริการทัว่ไป มีส่วนท่ีสนับสนุนท่ีส่งเสริมกิจกรรมของธุรกิจ
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจต่อพนักงานโดยรวม
ของบริษทั ดงัเช่น Millet, J.D. (1954, p.397) ไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจในการบริการ (satisfactory service) หรือ
ความสามารถท่ีจะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นท่ี พึงพอใจหรือไม่โดยวดัจากการใหบ้ริการท่ีเท่าเทียมกนั 
 การปรับปรุงการบริการนอกจากเป็นนโยบายของรัฐแลว้ยงัมีความสาํคญัต่อทุกองคก์าร สุธี นาทวรทตั 
(2533, หนา้ 836) ไดก้ล่าวถึง การบริการว่าเป็นกิจกรรมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้แต่สามารถช้ีระบุได ้
โดยเฉพาะในภาคธุรกิจไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริการ เช่นกนั สุมนา อยูโ่พธ์ิ (2534, หนา้ 1) กล่าวว่า “ในแต่ละ
ปีประชากรจ่ายเงินเป็นจาํนวนมากหลายสิบลา้นเป็นค่าบริการเพื่อความสะดวกสบายทั้งหลาย ฉะนั้นการเสนอ
ขายบริการ จึงเป็นโอกาสทองท่ีจะนาํกาํไรมาสู่ธุรกิจไม่แพก้ารจาํหน่ายสินคา้ทัว่ ๆ ไป ยิ่งความตอ้งการบริการมี
มากข้ึนเท่าใด กาํไรท่ีจะไดรั้บมีมากเท่านั้น” 
 การบริการท่ีมีประสิทธิภาพของหน่ายงานต่อพนักงานในองค์การ ยงัเป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากร ได้
ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ จนก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์าร ฝ่ายบริการทัว่ไป เป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี
เก่ียวกบังานดา้นความปลอดภยั,ดา้นบริการอาคารสถานท่ี, ดา้นบริการยานพาหนะ, ดา้นสาธารณูปโภค ซ่ึงจดัได้
ว่าเป็นหน่วยงานท่ีสําคญัและเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนงานดา้นต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เอ้ืออาํนวยความสะดวก, ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นในการดาํเนินงานของทุก
หน่วยงานใหเ้กิดความคล่องตวั และเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการทราบประเด็นปัญหา
และสามารถนาํมาวางแผนปรับปรุงการใหบ้ริการ และกาํหนดแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ เพื่อใหบ้ริการ
ดา้นต่าง ๆ ดงักล่าว ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ขององคก์ร จึงมีความสาํคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับุคลากร 
สามารถทาํใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานในการใหบ้ริการของฝ่ายบริการทัว่ไป บริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของฝ่ายบริการทัว่ไป บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  
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ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ผูใ้ชบ้ริการ ของฝ่ายบริการ
ทัว่ไป ท่ีปฏิบติังานสาํนกังานใหญ่แจง้วฒันะ จาํนวน 5,917 คน 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) จากพนกังาน
แต่ละหน่วยงาน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และMorgan. (1970, 
p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 361 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ขอ้ 
 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในการให้บริการของฝ่ายบริการทัว่ไป บริษทั ทีโอที
จาํกัด (มหาชน) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านบริการอาคารสถานท่ี ด้านบริการยาพาหนะ และด้าน
สาธารณูปโภค จาํนวน 31 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบ 
สอบถามไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 361 ฉบบั 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.52 อายงุานมากกว่า 15 ปี 
ร้ อยละ  5 5 . 1 2  รองลงมา  1 1  – 1 5  ปี  ร้ อยละ  2 5 . 2 1  การ ศึกษาระดับป ริญญาต รี  ร้ อยละ  6 0 . 6 6  
รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.87 เป็นผูบ้ริหาร/ผูบ้ริหารทัว่ไป/ผูช้าํนาญการ ร้อยละ 40.17 รองลงมา 
ธุรการ/บญัชี/งบประมาณ ร้อยละ 30.47 
 2.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในการให้บริการของฝ่ายบริการท่ัวไป 
บริษทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน)  
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายบริการทั่วไป     
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านความปลอดภัย พนกังานมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก  1 รายการ คือ การขออนุญาตทาํบตัรผา่นเขา้ – ออกสะดวก รวดเร็ว 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิง อายุงาน 11 – 15 ปี และมากกว่า 15 ปี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี เป็นผูบ้ริหาร/ผูบ้ริหารทัว่ไป/ผูช้าํนาญการและธุรการ/บญัชี/
งบประมาณ 
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  ด้านบริการอาคารสถานที่ พนกังานมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก  1 รายการ คือ การเกบ็ขยะในสาํนกังานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศหญิง อายงุาน 11 – 15 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีและ
สูงกวา่ปริญญาตรี เป็นผูบ้ริหาร/ผูบ้ริหารทัว่ไป/ผูช้าํนาญการ และธุรการ/บญัชี/งบประมาณ 
  ด้านบริการยานพาหนะ พนักงานมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง  ทุกรายการ คือ 
  1.  สภาพความพร้อมของรถท่ีใหบ้ริการ 
  2.  พนกังานขบัรถรอบรู้เสน้ทาง 
  3.  พนกังานขบัรถตรงต่อเวลาท่ีนดัหมาย 
  4.  ความสะดวกรวดเร็วในการขอใชร้ถยนตส่์วนกลาง 
  5.  ความสะอาดของรถ 
  6.  การจดัรถตรงกบัความตอ้งการใชง้าน 
  7.  พนกังานขบัรถบริการดว้ยความสุภาพ 
  8.  จาํนวนรถยนตส่์วนกลางมีเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศหญิง อายงุานมากกว่า 15 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และเป็นเจา้หนา้ท่ีธุรการ/บญัชี/งบประมาณ 
  ด้านสาธารณูปโภค พนกังานมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ทุกรายการ คือ 
  1.  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานมีความสุภาพ 
  2.  เจา้หนา้ท่ีมีความรอบรู้ในงานและสามารถแกปั้ญหาได ้
  3.  เจา้หนา้ท่ีซ่อมแซมปฏิบติังานดว้ยความชาํนาญและรวดเร็ว 
  4.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเอาใจใส่ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศชายและเพศหญิง อายุงาน 6 -10 ปี, 11- 15 ปี และ
มากกวา่ 15 ปี ทุกระดบัการศึกษา และทุกลกัษณะ/สายงาน 
 3.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจในการให้บริการของฝ่ายบริการทั่วไป ของพนักงาน
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของฝ่าย
บริการทัว่ไปของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีอายงุานต่างกนัมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านความปลอดภัย พนักงานท่ีอายุงานต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
2 รายการ คือ 
  1.  การอาํนวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีจราจรบริเวณทางแยกดา้นหนา้บริษทั 
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  2.  เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจาํจุดรักษาการณ์ดูแลรักษาสถานท่ีและทรัพยสิ์น
ตลอด 24 ชัว่โมง 
  ด้านบริการอาคารสถานที่ พนกังานท่ีอายงุานต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1.  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการมีเพียงพอ 
  2.  การรักษาความสะอาดของหอ้งนํ้าและพื้นท่ีบริเวณในอาคาร 
  3.  การรักษาความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารและทางเดิน 
  4.  การดูแลและพฒันาภูมิทศันข์องบริษทั 
  5.  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งนํ้า เช่น กระดาษชาํระ สบู่เหลว ถงัขยะ เป็นตน้ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ 
  1.  การเอาใจใส่ในการดูแลรักษาความสะอาด 
  ด้านบริการยานพาหนะ พนกังานท่ีอายงุานต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ พนักงานขบัรถตรงต่อเวลาท่ีนัดหมาย และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานขบัรถบริการดว้ยความสุภาพ 
 
อภปิรายผล 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และความพึงพอใจของพนักงานในการให้บริการของฝ่าย
บริการทัว่ไป บริษทั ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.52 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 60.66 มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของฝ่ายบริการทัว่ไป ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้ง 4 ด้าน เรียงลาํดับ ดังน้ี ด้านความปลอดภัย ด้าน
สาธารณูปโภค  ดา้นบริการอาคารสถานท่ี  และดา้นบริการยานพาหนะ  
 2.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจในการให้บริการของฝ่ายบริการท่ัวไปของพนักงาน 
จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายบริการทัว่ไป
ของพนกังาน พบวา่ พนกังานเพศชายและเพศหญิง มีความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ในภาพรวมและพิจารณาเป็น
รายด้านทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านบริการอาคารสถานท่ี ด้านสาธารณูปโภค และด้านบริการ
ยานพาหนะ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ พนกังานท่ีลกัษณะ/สายงานต่างกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ ผูบ้ริหาร/ผูบ้ริหารงานทั่วไป/ผูช้ ํานาญการ, ช่าง/วิศวกร/ผูป้ฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และธุรการ/บัญชี/
งบประมาณ มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของ ปิยะวฒัน์ กอบบุญ (2546) ท่ีผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ระดบัความพึงพอใจของพนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ
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ปฏิบติังานของพนักงานรักษาความปลอดภยัทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พนักงานท่ีมีตาํแหน่งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการคน้พบดังกล่าว 
สอดคลอ้งกับสภาพทางจิตวิทยาด้านความพึงพอใจของบุคคลโดยทั่วไป ซ่ึงจะแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึก เน่ืองจากบุคคลจาํเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และแต่ละคนมีประสบการณ์การรับรู้
ต่างกนั ทาํใหมี้ความหวงัต่อการบริการท่ีแตกต่างกนั และอาจทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในระดบัท่ีแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผูบ้ริหารงานฝ่ายบริการทัว่ไปจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการไดรั้บบริการดา้นต่าง ๆ 
ของหน่วยงานภายในองคก์าร โดยศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการการใหบ้ริการทัว่ไปของบริษทัท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนักบับริษทัคู่แข่งขนัในธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจอ่ืนใกลเ้คียง เพื่อนาํผลการวิจยัไปปรับปรุงการบริหาร 
4 ดา้น มาใชป้ระกอบการดาํเนินการใหพ้นกังานท่ีใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 2.  ผูบ้ริหารงานฝ่ายบริการทัว่ไปนาํเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์การใหบ้ริการ โดยจดัทาํแผนการ
ใหบ้ริการทัว่ไปเร่ืองต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย เป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด โดยมีการบริหารจดัการการ
ใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัแผนท่ีกาํหนด เพ่ือการประหยดัคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
 3.  ผูบ้ริหารฝ่ายบริการทัว่ไปตอ้งประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายพฒันาธุรกิจ สํานกัตรวจสอบ 
สาํนกัจดัการคุณภาพองคก์าร ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ฯลฯ เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดใ้นทางปฏิบติัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษทั 
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แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จังหวดันนทบุรี* 
Thai Tour ists’ Motivation Towards Tour ism of Koh kred,  

Nonthabur i Province 
 

              นางสาวอาํไพพรรณ รัตนปาณี** 
              Miss.Ampaipun Rattanapanee 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด
จังหวดันนทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดจังหวัด  
นนทบุรี จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น แรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจและดา้นการคมนาคมขนส่งในระดบัปาน
กลาง คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นบริการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์ ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียว เกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพและรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นส่ิงดึงดูดใจ แตกต่าง

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจดา้นส่ิงอาํนวย ความ
สะดวกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส และอาชีพต่างกนั               
มีแรงจูงใจในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นกัท่องเท่ียว ท่ีมี
อาชีพต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นคมนาคมขนส่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นกัท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพสมรสและระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในดา้นบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 นกัท่องเท่ียวท่ีมี อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจ ในดา้นประชาสัมพนัธ์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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Abstract 
 This research aims to study Thai tourists’ motivation towards tourism of Koh kred, Nonthaburi 
province, and to compare Thai tourists’ motivation towards tourism of Koh kred, Nonthaburi province, 
classified by demographic traits. There were 384 samples. The questionnaire was used as a research tool.      
The statistical data analysis were by percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The findings indicated that Thai tourists’ motivation towards tourism of Koh kred, Nonthaburi 
province was overall at high level. When considered aspect by aspect, Thai tourists’ motivations were in 
attractions, and transportation aspects at high level, and in service, accommodations and pubic relation aspects 
at moderate level. The comparison results of Thai tourists’ motivation towards tourism of Koh kred, Nonthaburi 
province, classified by demographic traits showed that the tourists with different sex, age, martial status,  
career, and monthly income had motivation in attractions aspect with statistical difference at significance level 
of 0.01. Those with different monthly income had motivation in accommodations aspect with statistical 
difference at significance level of 0.05. Those with different age, martial status, and career had motivation in 
accommodations aspect with statistical difference at significance level of 0.01. Those with different career had 
motivation in transportation aspect with statistical difference at significance level of 0.01. Those with different 
martial status, and education level had motivation in service aspect with statistical difference at significance 
level of 0.05. Those with different age, career, and monthly income had motivation in service aspect with 
statistical difference at significance level of 0.01. Those with different age, career, and monthly income had 
motivation in public relation aspect with statistical difference at significance level of 0.01. 
 
ความนํา 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีประกอบด้วยธุรกิจมากมายหลายประเภท       
ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดันาํเท่ียว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร 
และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยทางออ้ม ไดแ้ก่ ธุรกิจดา้นการก่อสร้าง ร้านบริการซกัรีด ร้านเสริมสวย ธุรกิจโฆษณา 
 เป็นท่ียอมรับกนัว่า การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรม (industry) ท่ีทาํรายได้ให้กบัประเทศมากท่ีสุด     
ยิ่งวิทยาการความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสมยัใหม่มีมากเท่าใด ก็ยิ่งทาํใหอุ้ตสาหกรรม การท่องเท่ียวมีบทบาท
มากเท่านั้น เพราะมนุษยเ์ราตอ้งการพบเห็นส่ิงใหม่ ๆ และตอ้งการศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ และตอ้งการ
เปล่ียนบรรยากาศท่ีซํ้ าซากจาํเจจากชีวิตการทาํงานรวมทั้งมีความจาํเป็นดา้นอ่ืน ๆ เช่น การเดินทางเพ่ือเยี่ยมเยอืน
เพือ่นฝงู ญาติมิตร หรือการเดินทางเพ่ือร่วมประชุมสมัมนา  
 ในปัจจุบันโลกวิว ัฒนาการด้านต่าง  ๆ  อย่างรวดเร็วจนแทบตามไม่ทัน  นวัตกรรมใหม่  การ
ติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ พฒันากา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ท่ีสาํคญั คือ มีผลต่อทุก
คนทาํให้ตอ้งมีการติดต่อส่ือสารเพื่อเปิดหูเปิดตามากข้ึน ยิ่งโลกของเรารวมตวัเป็นหน่ึงมากข้ึนเท่าใดโลกก็มี
สภาพเสมือนโลกท่ีไร้พรมแดน (borderless) การเดินทางท่องเท่ียว การติดต่อส่ือสารสามารถกระทาํไดภ้ายใน
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เวลาไม่ก่ีวินาที ยิ่งมีการเรียนรู้ การรับรู้วฒันธรรม ภาษาและทศันียภาพของประเทศอ่ืนมากข้ึนเท่าใดคนก็ยิ่ง
ปรารถนาท่ีจะเขา้ไปสัมผสัประสบการณ์โดยตรงมากข้ึนเท่านั้น จนทาํให้การท่องเท่ียวขยายตัวกลายเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และทาํเงินมากท่ีสุดใหก้บัหลายประเทศ และกล่าวไดว้่าเป็นภาคธุรกิจท่ีมีส่วนเก้ือหนุน
ทางการเงินแก่เศรษฐกิจโลกมากท่ีสุดกว็า่ได ้
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีหลายประเภทเช่นการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม การท่องเท่ียวแบบบนัเทิงและการกีฬา การท่องเท่ียวเพ่ือการประชุมสัมมนา ซ่ึงการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมเป็นการท่องเท่ียว ท่ีไดรั้บความนิยมอีกทางหน่ึงสาํหรับนกัเดินทาง เพราะวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินมี
ความเป็นเอกลกัษณ์บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ินนั้น  
 ประวติัความเป็นมาของเกาะเกร็ด เกิดข้ึนจากการขดุคลองลดัแม่นํ้ าเจา้พระยาตรงส่วนท่ีเป็นแหลมใน
สมยัสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระแห่งกรุงศรีอยธุยา เม่ือปี พ.ศ.2265 เรียกว่า “คลองลดัเกร็ดนอ้ย” ต่อมากระแสนํ้า
เปล่ียนทิศทางแรงข้ึนเซาะตล่ิงทาํใหค้ลองขยาย แผน่ดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ  
 เกาะเกร็ดเป็นชุมชนมอญโบราณท่ีก่อตั้งมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ชาวมอญเหล่าน้ีอพยพมาตั้งถ่ิน
ฐานในประเทศไทยในสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชและสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 
ประชาชนในทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จึงเป็นชาวไทยท่ีสืบเช้ือสายมาจากชาวมอญ ทาํใหมี้เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากชุมชน
ชาวไทยอ่ืน ๆ ทั้งในดา้นศิลปวฒันธรรม เช่น โบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่
สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงบางแห่งยงัรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะมอญโบราณไว  ้และในด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยเช้ือสายมอญ การสวดมนตด์ว้ยภาษามอญ และประกอบอาชีพดั้งเดิมของชุมชน 
คือ การทาํเคร่ืองป้ันดินเผาแกะสลกัลวดลายอย่างสวยงามเรียกว่า “หมอ้นํ้ าลายวิจิตร” ซ่ึงนาํไปเป็นตราประจาํ
จงัหวดันนทบุรี  
 ดว้ยเหตุน้ีเกาะเกร็ดจึงไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเม่ือปี พ.ศ.2540 โดยอาํเภอปากเกร็ดได้
ร่วมกบัจงัหวดันนทบุรี ในการสนับสนุนส่งเสริมตาํบลเกาะเกร็ดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของ
จงัหวดันนทบุรี ในปี พ.ศ.2541 รัฐบาลไดมี้การส่งเสริมการท่องเท่ียวใหเ้ป็นปี “อะเมซ่ิงไทยแลนด”์ ซ่ึงทาํใหเ้กาะ
เกร็ดเร่ิมเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวมากข้ึน เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ เม่ือมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน แต่ไม่มีการพฒันาเกาะเกร็ดใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน กล่าวคือ ไม่มีการคาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี โดยไม่พิจารณาขีด
ความสามารถทางดา้นสังคม เม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวเกาะเกร็ดมากข้ึน ทาํให้เกาะเกร็ดประสบปัญหาทั้ง
ทางด้านสภาพแวดล้อม เช่น ขยะจากนักท่องเท่ียว การก่อสร้างอาคารร้านคา้แบบสมัยใหม่เพื่อรองรับการ        
ขายสินคา้ต่อนักท่องเท่ียว   การนาํสินคา้จากทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เขา้มาจาํหน่ายแก่นักท่องเท่ียวทาํให้สินคา้พ้ืนบา้น      
ค่อย ๆ หายไป อิทธิพลจากวฒันธรรมใหม่กาํลงัเขา้มามีบทบาทมากข้ึนทาํให้มีความขดัแยง้กบัวฒันธรรมดั้งเดิม 
ปัญหานํ้าท่วมในพื้นท่ี ซ่ึงจะมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึนทุกปี ปัญหาการอนุรักษว์ิถีชุมชนและศิลปวฒันธรรมดว้ย  
 จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันาวางแผนและปรับปรุงกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว เพื่อจะนาํไปสู่การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมบนเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือ่ศึกษาถึงแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จังหวดันนทบุรี 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมีแรงจูงใจต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ใน
ปี พ.ศ.2550 ซ่ึงประมาณไดจ้าํนวน 597,180 คน (โดยอาศยัประมาณการณ์จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทย จากปี 
พ.ศ.2548 จาํนวน 303,052 คน และในปี พ.ศ.2549 จาํนวน 426,557 คน ซ่ึงมีแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยประมาณร้อยละ 40) 
 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
ท่ีผูวิ้จยันาํมาเพียงบางส่วน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการใชต้ารางเทียบขนาดตวัอย่างของเครจซ่ีและ
มอร์แกน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน ใชก้ารสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่ 0.8964 โดยแบบ 
สอบถามแบ่งเป็นออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. เป็นคาํถามถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และถ่ินท่ีอยู ่โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ 
 2. เป็นคาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียว เกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นบริการและดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
ลกัษณะคาํถามแบบปลายปิด โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยมีระดบัมาตราส่วน 5 ระดบั ของลิ
เคิร์ท (Rensin Likert)  
 3. เป็นขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น จากผูต้อบแบบสอบถาม ในส่วนทา้ยของแบบสอบถามจะเป็น
ลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด (open–end)  
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัและทีมงานซ่ึงไดรั้บการอบรมแลว้ จะเขา้ไปแจกแบบสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
ท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีคาํนวณ               
ได ้384 คน  
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 2. ผูว้ิจยัและทีมงานดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง ใหค้รอบคลุมทั้งในวนัธรรมดาและ
วนัหยดุเสาร์ อาทิตย ์ในระหวา่งวนัท่ี 15 - 30 กนัยายน พ.ศ.2550 
 
 
การประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี และร้อยละ 
 2. วิเคราะห์แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตาม
เพศ และถ่ินท่ีอยูโ่ดยใช ้t-test 
 4. เปรียบเทียบแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตาม 
อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance = F- 
test) 
 5. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ( X ) จากผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยวิธี LSD 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.62 อาย ุ 20-30 ปี ร้อย
ละ 44.01 รองลงมาอาย ุตํ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 22.66 สถานภาพโสด ร้อยละ 74.74 รองลงมาสถานภาพสมรส ร้อย
ละ 22.66 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.25 รองลงมาระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 37.76 
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 38.80 รองลงมาอาชีพบริษทั เอกชน/รับจา้งอิสระ ร้อยละ 32.55 รายไดต่้อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 55.20 รองลงมารายไดต่้อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 28.13 และมีถ่ินท่ีอยู ่
กรุงเทพ/ปริมณฑล ร้อยละ 79.17  
 2. แรงจูงใจต่อการท่องเทีย่วเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ด้านต่าง  ๆของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
  นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม มีแรงจูงใจต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
ดา้นต่าง ๆ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.50) เม่ือพจิารณาแรงจูงใจในแต่ละดา้น สรุปผล ดงัน้ี 
  2.1  ด้านส่ิงดึงดูดใจ นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.86) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.68 – 4.04) ทุกรายการ 
  2.2  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  
= 3.35) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 2.98 – 3.48) ทุกรายการ  
  2.3  ด้านการคมนาคมขนส่ง นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.65) 
เม่ือพจิารณาเป็น รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.70 – 3.77)  
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  2.4  ด้านบริการ นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.41) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (X  = 3.58 – 3.70)  
  2.5  ด้านการประชาสัมพนัธ์ นกัท่องเท่ียวมีแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 
3.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 3.11 – 3.39) ทุกรายการ  
 3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านต่าง  ๆของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดั
นนทบุรี สรุปไดด้งัน้ี  
  3.1 ด้านส่ิงดงึดูดใจ  
   3.1.1 นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อาย ุและรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
   3.1.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมและพิจารณา
เป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.1.3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส และอาชีพ ต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
   3.1.4 นกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินท่ีอยูต่่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.2 ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก 
   3.2.1 นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ และระดบัการศึกษา มี
แรงจูงใจโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.2.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มี
แรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
   3.2.3 นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 
   3.2.4 นกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินท่ีอยูต่่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.3 ด้านการคมนาคมขนส่ง 
   3.3.1 นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา และถ่ินท่ีอยู ่มีแรงจูงใจโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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   3.3.2 นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 
   3.3.3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.4 ด้านบริการ 
   3.4.1 นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม ถ่ินท่ีอยู่ มีแรงจูงใจ
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.4.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   3.4.3 นักท่องเท่ียวท่ีมี อายุ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  
   3.4.4 นกัท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส และระดบัการศึกษา ต่างกนั มีแรงจูงใจ
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญั   ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   3.4.5 นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 
  3.5 ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
   3.5.1 นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา และถ่ินท่ีอยู ่มีแรงจูงใจโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.5.2 นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05  
   3.5.3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีแรงจูงใจโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  
 
อภปิรายผล 
 1. แรงจูงใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อการท่องเทีย่วเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
  นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.62 อาย ุ20-30 ปี ร้อย
ละ 44.01 สถานภาพ โสด ร้อยละ 74.72 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.52 อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 
38.80 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 55.20 ถ่ินท่ีอยู่ กรุงเทพ/ปริมณฑล ร้อยละ 79.17 และมี
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แรงจูงใจต่อการท่องเท่ียวดา้นต่าง ๆ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นส่ิงดึงดูดใจ 
และดา้นการคมนาคมขนส่ง อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั สาํหรับดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นบริการ และดา้น
การประชาสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วรวตัย ์สุวรณภคัดี (2547)         
ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานนกนํ้ าทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง 
ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในอุทยานนกนํ้ าทะเลนอ้ยจงัหวดั
พทัลุง เก่ียวกบัด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของบริเวณสถานท่ี ดา้นบริหารจดัการโดยทัว่ไป ดา้นบุคลากร 
ดา้นทัว่ไปของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ทั้งโดยรวมและจาํแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และลกัษณะการมาท่องเท่ียว มีความคิดเห็น เห็นดว้ย อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า การบริหารจดัการโดยทัว่ไปมีความคิดเห็น เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั
ของ เสริมสกุล เสร็จกิจ (2547) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไทย ในจงัหวดัภูเก็ต พบว่า  
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวไทยต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต เก่ียวกบัดา้นปัจจยัพื้นฐาน ดา้นส่ิงอาํนวย
ความสะดวก ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นบริการนกัท่องเท่ียว และดา้นสินคา้ของท่ีระลึก ทั้งโดยรวมและ
จาํแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า  สินคา้ของท่ีระลึก มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะ
แนวคิดเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้จูงใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว หรือเรียกว่าสินมรดกทางการท่องเท่ียวของ 
Wahab (อา้งถึงใน กลัยา สมมาตย,์ 2541) คือ สินมรดกทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ ลม ฟ้า อากาศ ลกัษณะ ภูมิประเทศ 
และสินมรดกท่ีคนสร้างข้ึน เพื่อจูงใจให้เกิดการท่องเท่ียวและเพื่อให้การท่องเท่ียวเป็นไปอย่างสะดวกสบาย 
ไดแ้ก่ สินมรดกทางการท่องเท่ียวในเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและศาสนา เคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวสะดวกและปลอดภยั วิธีการดาํรงชีวิตของคน ซ่ึงรวมถึงความรู้สึกของประชาชน     
ในแหล่งท่องเท่ียวนั้น เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวมาก
ข้ึน รวมทั้งแนวความคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการท่องเท่ียว ของ นิคม จารุมณี (2536) กล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นตวักระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกอยากท่ีจะไปเท่ียวชม 
ฉะนั้ นแหล่งท่องเท่ียวต้องมีมากกว่าความเป็นสถานท่ีสวยงาม  ต้องมีลักษณะประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะทําให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความพอใจ เม่ือไดม้าเท่ียว ลกัษณะดงักล่าวแบ่งเป็น 2 โครงสร้างใหญ่ คือ (1) โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการท่องเท่ียว (infrastructure) ประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างหลกั ๆ เช่น ถนน สะพาน สนามบิน 
สถานีรถโดยสาร หรือสถานีรถไฟ เคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ระบบส่ือสาร คมนาคม  และอ่ืน ๆ                
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ในการเดินทางเขา้ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดหมาย
ปลายทางไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภยั (2) โครงสร้างระดบัสูงทางการท่องเท่ียว (superstructure) ประกอบดว้ย 
ส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ แก่นกัท่องเท่ียว เช่น สถานท่ีพกัแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร บริการต่าง ๆ 
แหล่งจบัจ่ายซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ศูนยก์ารคา้และสถานบนัเทิง เป็นตน้ โครงสร้างทั้งสองประการน้ี เม่ือรวมกนัเขา้กบั
แหล่งท่องเท่ียวกจ็ะส่งผลใหเ้กิดความสาํเร็จอยา่งชดัเจนในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเท่ียว สามารถท่ีจะผลิต
แหล่งท่องเท่ียวท่ีคนเขา้มาเท่ียวนอ้ยใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งดียิง่ 
 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านต่าง  ๆต่อการท่องเท่ียว เกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
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  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ดา้นต่าง ๆ ต่อการท่องเท่ียวเกาะ
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามเพศ พบว่า ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการคมนาคมขนส่ง และดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ด้านส่ิงดึงดูดใจ 
นักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิงมีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ และแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ ด้านบริการ นักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง               
มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่าง         
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ จาํแนกตามอายุ มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่าง               
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นส่ิงดึงดูดใจ มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการและแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 3 รายการ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ ดา้นบริการ       
มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 2 รายการ และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 2 รายการ จาํแนกตาม
สถานภาพสมรส มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 2 รายการ ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก            
มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 4 รายการ ด้านบริการมีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกันอย่าง              
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ จาํแนกตามระดบัการศึกษามีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นบริการ มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ จาํแนกตามอาชีพ    
มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นส่ิงดึงดูด
ใจ และดา้นบริการ มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มีแรงจูงใจ
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกันอย่าง           
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ ดา้นการคมนาคมขนส่ง  มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 จาํนวน 1 รายการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ      
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ จาํแนก
ตามรายไดต่้อเดือน มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
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พบวา่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 จาํนวน 2 รายการ ด้านส่ิงอาํนวยความ
สะดวก มีแรงจูงใจโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ ดา้นการคมนาคมขนส่ง มีแรงจูงใจโดยรวม
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยั สําคญัทางสถิติ        
ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ ดา้นการบริการ มีแรงจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ และ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีแรงจูงใจโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน3 รายการ จาํแนกตามถ่ินท่ีอยู่ มีแรงจูงใจโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ด้านส่ิงดึงดูดใจ และด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก มีแรงจูงใจโดยรวม            
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ นภา จนัทร์ตรี (2549)      
ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวบนเกาะชา้ง 
จงัหวดัตราด พบว่า นกัท่องเท่ียวประทบัใจธรรมชาติ การเปิดรับข่าวสารอยูใ่นระดบัปานกลางและส่ือท่ีเปิดรับ
มากท่ีสุด คือ นิตยสารการท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อเกาะชา้ง 
ไดแ้ก่ อายุ เพศ และประสบการณ์ความประทบัใจ ของนกัท่องเท่ียว และสอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัของ            
เพญ็ลกัษณ์ เกตุทตั (2546) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อเกาะเสม็ด พบว่า นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยมีทศันคติต่อการท่องเท่ียวเกาะเสม็ด อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีทศันคติต่อการท่องเท่ียวเป็นรายดา้น  
ทั้ง 4 ดา้น คือดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภยั ส่ิงอาํนวยความสะดวก และดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียว ซ่ึงความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คือ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพการสมรส ส่งผลต่อความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว 
ในเกาะเสม็ดและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรัศนี หาญสมศรี (2549) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า ความคิดเห็น ต่อการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   
ทั้ งในด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย และด้านการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดับดี การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและความ
คิดเห็นต่อการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่า เพศ อายุ และระดบัการศึกษา มีผลทาํใหค้วามคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกนั จากขอ้คน้พบดังกล่าวพบว่าเป็นไปตามทฤษฏีและแนวคิดปัจจยัผลกั (push 
factor) ของมาสโลว ์(อา้งถึงใน สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ, 2545) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของปัจจยัผลกัไวว้่า “คนจะมี
พฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง” ดงันั้น ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของ
นักท่องเท่ียวแต่ละคนจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเท่ียว ดังน้ี  (1) 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการ ท่ีจะผอ่นคลายความเครียด และไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความบนัเทิง ซ่ึง
เป็นการตอบสนองความต้องการทางกาย (2) นักท่องเท่ียวต้องการพาหนะเดินทาง ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว 
ร้านอาหาร ท่ีปลอดภยั และสะอาด ผูบ้ริการท่ีจริงใจขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยั
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และมัน่คง (3) นกัท่องเท่ียวคาดหวงัท่ีจะใหผู้บ้ริการทกัทายหรือใหค้วามสาํคญักบั การปรากฏตวัของตนอยูเ่สมอ
และแสดงถึงการเป็นท่ียกยอ่งยอมรับนบัถือในสังคมนั้น ๆ (4) นกัท่องเท่ียวบางคนเดินทางท่องเท่ียวเพื่อไดเ้ห็น 
ไดย้ิน ไดล้อง ส่ิงแปลกใหม่ ของสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ และไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการท่ีมี
คุณภาพเพือ่สะสมประสบการณ์ท่ีเสริมสร้างความเช่ือมัน่และศกัด์ิศรีของตน (5) นกัท่องเท่ียวบางคนนิยมเดินทาง
และสํารวจทอ้งถ่ินต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยไม่สนใจว่าทอ้งถ่ินนั้นจะมีส่ิงอาํนวยความสะดวกและอยู่ใกลเ้มือง
หรือไม่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะเรียนรู้หรือพยายามทาํความรู้จกัเขา้ใจวฒันธรรมและชีวิต   ความเป็นอยูข่องคนใน
ทอ้งถ่ินและมักจดจาํหรือบนัทึกส่ิงท่ีตนได้พบเห็นเพื่อเป็นการบันทึกประสบการณ์และความสําเร็จของตน 
นักท่องเท่ียวแต่ละคนมีพฤติกรรม ท่ีไม่เหมือนกนัและนกัท่องเท่ียวคนหน่ึง ๆ ก็อาจมีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ด้านส่ิงดึงดูดใจ จากการศึกษาวิจยัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อให้
เกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความยั้งยืนต่อไป จึงจาํเป็นอย่างมากท่ีตอ้งมีการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือสร้างความดึงดูดใจ ควรมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมชาวมอญบนเกาะเกร็ดให้
นกัท่องเท่ียวไดช้ม ทุก ๆ สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง มีการผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปในแต่ช่วงของเทศกาลต่าง ๆ 
เพื่อสร้างน่าสนใจและให้นักท่องเท่ียว ได้เข้าใจความเป็นอยู่ของชนชาวมอญเกาะเกร็ด  ควรมีการฟ้ืนฟู
ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น เช่น เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีรูปแบบเฉพาะตวัใหค้งอยูต่่อไป พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบใหม่ 
ๆ ให้มีความร่วมสมยัน่าสะสม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราญสถานควรมีการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ี
สมบูรณ์ สามารถเขา้ไปชมไดไ้ม่ควรปล่อยใหร้กร้างขาดการดูแลรักษาและท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่ง คือ ตอ้งมีการพฒันา
พื้นท่ีท่ีเป็นสถานท่องเท่ียวใหมี้ความสะอาด ร่มร่ืน น่าพกัผอ่นหยอ่นใจ     

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก จากการศึกษาวิจยัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวอยูร่ะดบัปานกลาง ซ่ึงแสดง
ถึงสภาพพ้ืนท่ีของเกาะเกร็ดไม่มีความพร้อมในรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจาํนวนมาก ดงันั้น ควรมีการปรับปรุง
สาธารณูปการและสาธารณูปโภคไว ้ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการแก่นกัท่องเท่ียวให้เพียงพอ เช่น ควรมี
การสร้างหอ้งนํ้ าไวบ้ริการใหม้ากและสะอาดกว่าท่ีเป็นอยู ่ทางเดินควรมีการปรับปรุงใหก้วา้งและสะอาด ร้านคา้ 
ร้านอาหาร/เคร่ืองด่ืม ควรจดัใหเ้ป็นระเบียบ ไม่ขดักบัสถานท่ีมากนกั เรือขา้มฟากควรมีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบนั
และควรมีความแขง็แรง ควรมีการปรับท่าเทียบเรือใหป้ลอดภยัมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัมีขนาดเล็กและมีสภาพ
เก่าไม่ปลอดภยั แผน่ป้าย/สญัลกัษณ์มีนอ้ยเกินไปทาํใหน้กัท่องเท่ียวไม่ทราบแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั 

ด้านการคมนาคมขนส่ง จากการศึกษาวิจยัแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก ปัจจุบนัการ
เดินทางไปท่องเท่ียวเกาะเกร็ดมีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางท่องเท่ียวไดส้ะดวก แต่ปัญหาของการเดินทาง
ไปท่องเท่ียวเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี คือ ตามถนนไม่มีป้ายบอกทางท่ีจะไปเกาะเกร็ด ทาํใหน้กัท่องเท่ียวหลง
ทาง ดงันั้น ควรเพิ่มป้ายบอกทางใหม้ากข้ึนและสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

ด้านบริการ จากการศึกษาวิจยัระดับของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงการ
บริการต่อนกัท่องเท่ียวยงัมีไม่เพียงพอเท่าท่ีควร ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัใหมี้บริการเพื่ออาํนวยความ
สะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน เช่น ควรจดัสถานท่ีจอดรถใหเ้พียงพอ ควรจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือมคัคุเทศก์
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ทอ้งถ่ินคอยใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการท่องเท่ียวบนเกาะเกร็ด เพื่อให้นกัท่องเท่ียวสามรถท่องเท่ียวไดอ้ย่างทัว่ถึง 
อีกทั้ งเป็นการสร้างความเขา้ใจและเป็นการแนะนําให้รู้จักเก่ียวกับขนบธรรมเนียม วฒันธรรมพื้นบา้นของ        
เกาะเกร็ด เป็นการสร้างความน่าสนใจมากข้ึน  
 ด้านการประชาสัมพนัธ์ จากการศึกษาวิจยัแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงปัจจุบนั
เกาะเกร็ด จังหวดันนทบุรี มีจาํนวนนักท่องเท่ียวมาเยือนเป็นจาํนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มากจาก
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดจากโทรทศัน์และ
นิตยสารการท่องเท่ียว และยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ดังนั้ น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ทางนิตยสารการท่องเท่ียวเพื่อเป็นการ
กระตุน้ให้มีการเดินทางท่องเท่ียวเกาะเกร็ดมากข้ึน ควรมีเว็บไซด์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดโดยเฉพาะ 
เพื่อใหน้ักท่องเท่ียวสามารถเขา้ไปศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวเกาะเกร็ด เพื่อเป็นส่งเสริม                          
การท่องเท่ียวท่ีไม่ตอ้งใชง้บประมาณมากนกั 
 

บรรณานุกรม 
กลัยา  สมมาตย.์ (2541). ปัจจยัทีผ่ลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกท่องเทีย่วชายทะเลในเขตจงัหวดัเพชรบุรี. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2549). สถติินักท่องเทีย่ว. [ออนไลน]์. คน้เม่ือ 29 สิงหาคม 2550,  
 จาก http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. 
นภา  จนัทร์ตรี. (2545). ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต้ีองการท่องเทีย่ว 
 บนเกาะช้าง จงัหวดัตราด. ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร . 
นิคม  จารุมณี. (2536). การท่องเทีย่วและการจดัการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพมหานคร:  
 สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
นิศา  ชชักลุ. (2548). อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว. ภูเกต็: มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต. 
ปรัศนีย ์ หาญสมศรี. (2549). ความคดิเห็นของนักท่อเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่.  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 
ปารินทร์  กลนัตรานนท.์ (ม.ป.ป.). เกาะเกร็ดดินแดนมหัศจรรย์. [ออนไลน]์. คน้เม่ือ 16 เมษายน 2550,           
 จาก http://www.skn.ac.th/skl/skn422/kraoked/frame.htm. 
เพญ็ลกัษณ   เกตุทตั. (2546). ทัศนคติและพฤติกรรมการท องเทีย่วของนักท่องเท่ียวชาวไทยทีม่ีต่อการท่องเทีย่ว 
  ในเกาะเสมด็. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 
วรวตัย ์ สุวรรณภคัดี. (2547). ความคดิเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเทีย่วเชิงนิเวศในอุทยาน  นกนํา้ทะเลน้อย 
 จงัหวดัพทัลุง. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
วินิจ  วีรยางกรู. (2532). การจดัการอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารธุรกิจ  
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
เสริมสกุล  เสร็จกิจ. (2547). ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วไทยในจงัหวดัภูเกต็. ปริญญานิพนธ์ปริญญา 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 244

 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
หมูหิน (นามแฝง). (ม.ป.ป.). เกาะเกร็ด นนทบุรี. [ออนไลน]์. คน้เม่ือ16 เมษายน 2550,  
 จาก http://www.moohin.com/007/007j001.shtml.  
 
 

ความพงึพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน* 

Customer  Satisfaction towards Service Provision of Thanachar t Bank  
Public Company Limited, Carrefour  - Bangbon sub branch 

 
นางสาวกนกวรรณ เหมือนโคว้** 

Miss Kanokwan Mueankow** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารธนชาต 
จาํกัด (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร      
ธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ของลูกคา้จาํแนกตาม ลกัษณะประชากรศาสตร์กลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 322 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวน 
 ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ธนาคารธนชาต จาํกดั
(มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอนในภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีความ      
พึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านสถานท่ี ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ  และด้านกระบวนการในการให้บริการ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของ      
ลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ
อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความพงึพอใจในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 
 
Abstract 
 This  research  aimed  to  study  the  customer  satisfaction  towards  the service  provision  of  Thanachart  
Bank  Public Company  Limited,  Carrefour-Bangbon subbranch,  and  to  compare  the customer satisfaction towards 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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the service provision of  Thanachart  Bank  Public  Company  Limited, Carrefour-Bangbon subbranch, classified by 
demographic traits. There were 322 samples. The questionnaire was use as a research tool. Using the package 
program, the statistical data analyses were by mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The study results were concluded that the service user had satisfaction towards the service provision 
of Thanachart Bank Public Company Limited, Carrefour-Bangbon subbranch overall at high level. When 
considery each aspect, the satisfaction was at high level for service-product, place, service provider personnel, 
physical, and service provision process aspects.  The comparison results of the customer satisfaction towards 
the service provision of Thanachart Bank Public Company Limited, Carrefour-Bangbon subbranch indicated 
that user with different age, career, and monthly income had overall satisfaction with statistical difference at 
significant level of 0.01. 
 
ความนํา 
 การลงทุนประกอบธุรกิจดา้นต่าง ๆ ถือว่าเงินทุนเป็นปัจจัยท่ีสําคญัมากต่อการประกอบการเพราะ    
ถา้ขาดปัจจยัดา้นเงินทุนแลว้ ผูป้ระกอบการก็ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ด ้
ดงันั้น สถาบนัการเงินจึงเขา้มามีบทบาทสําคญัท่ีรองรับในเร่ืองน้ี เพราะถา้ขาดสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นแหล่ง
เงินทุนแลว้ การดาํเนินธุรกิจก็จะขาดความสะดวกและความคล่องตวัในการจดัหาเงินทุนเพื่อดาํเนินธุรกิจ และ
สถาบนั การเงินท่ีไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจสาํหรับผูป้ระกอบการมากท่ีสุดแห่งหน่ึง คือ ธนาคารพาณิชย ์
 ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินซ่ึงไดรั้บความเช่ือถือ และยอมรับจากประชาชน และบทบาทของ
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นกลไกสําคญัในการร่วมพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการระดมเงินออมจาก     
ผูมี้เงินออมทั้งใน  และนอกประเทศ ไปยงัผูป้ระกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งธนาคารยงัมีส่วนช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจการคา้ ทั้งในและต่างประเทศ 
 หนา้ท่ีหลกัของการดาํเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย ์คือการใหบ้ริการ การบริการคือหลกัและหวัใจสาํคญั
ของธุรกิจธนาคาร เพราะผูม้าติดต่อธนาคารมาเพ่ือใชบ้ริการ และพนกังานธนาคารทุกคนคือผูใ้ห้บริการ ดงันั้น 
การให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ และการบริการให้ลูกคา้บรรลุเป้าหมายตรงตามความต้องการท่ีมาขอใช้บริการ           
จะนําไปสู่ความพึงพอใจท่ีดีในการใช้บริการของธนาคาร และเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีของธนาคารให้เกิด      
แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการประชาสัมพนัธ์งานของธนาคารอีกทางหน่ึง การกลับมาใช้บริการของลูกคา้        
บ่อยคร้ังข้ึน หรือมีลูกคา้มาใช้บริการจาํนวนมากข้ึน ก็จะส่งผลให้ธนาคารไดมี้โอกาสระดมเงินออมจากลูกคา้ 
และในขณะเดียวกนั โอกาสท่ีปล่อยสินเช่ือเพ่ือการลงทุนในดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ หรือลูกคา้มากยิง่ข้ึน 
ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินและของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คง
สมบูรณ์ต่อไป 
 ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นพนกังาน ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นธนาคารขนาดยอ่มแห่งหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2545  ส่ิงท่ีทาํให้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) มัน่คงไดส่ิ้งหน่ึง คือ  มีลูกคา้มาใชบ้ริการ
ธนาคาร ในการทาํธุรกรรมทางการเงินในดา้นต่าง ๆ  การกลบัมาใชบ้ริการของลูกคา้ในคร้ังต่อไป ย่อมเป็นส่วน
สําคญัในพิจารณาการดาํเนินการขยายสาขาของธนาคาร และสร้างความมัน่คงให้เกิดข้ึนแก่ธนาคารในอนาคต  
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ปัจจุบนัเกิดสภาวะการแข่งขนัระหว่างธนาคารพาณิชยด์ว้ยกนั แต่ละธนาคารจึงพยายามปรับปรุงแผนและกลยทุธ์ 
ตลอดจนพฒันางานธนาคารในทุก ๆ ด้านให้สอดคลอ้งกับสภาวะการแข่งขนัปัจจุบนั  ผูศึ้กษาเป็นเจ้าหน้าท่ี
บริการลูกคา้อาวุโส ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ถึงความพึงพอใจของลูกคา้ ต่อการให้บริการของธนาคารธาต จาํกัด (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน           
ซ่ึงเป็นสาขาลาํดบัท่ี 54 ของธนาคาร ในการท่ีจะนาํไปพฒันา ปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ยิ่งข้ึน เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บ          
ความพึงพอใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อธนาคาร อนัจะนําไปสู่การให้บริการแก่ลูกคา้โดยสมบูรณ์แบบ และด้วย
คุณภาพสูงสุด ตลอดจนเป็นขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปปรับใชก้บัสาขาอ่ืนของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ธนาคาร  ทาํใหธ้นาคารสามารถกา้วไปสู่ธนาคารระดบักลาง และระดบัใหญ่ใน
อนาคต  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ย
คาร์ฟูร์บางบอน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
สาขายอ่ยคาร์ฟร์ูบางบอน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) สาขา ยอ่ยคาร์ฟร์ูบางบอน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั   
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี  ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
สาขา ยอ่ยคาร์ฟร์ูบางบอน  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการ ศึกษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยคาร์ฟูร์     
บางบอน ท่ีมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคาร และมาทาํธุรกรรมหรือใชบ้ริการ จาํนวน 2,000 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ลูกคา้ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)    
สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ 
Morgan (1970, p. 608)   ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 322 คน 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือ 
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  
  1.  เพศ 
  2.  อาย ุ
  3.  สถานภาพ 
  4.  ระดบัการศึกษา 
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  5.  อาชีพ 
  6.  รายไดต่้อเดือน 
 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ 
  1.  ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 
  2.  ดา้นราคาค่าธรรมเนียม 
  3.  ดา้นสถานท่ี 
  4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  5.  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
  6.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
  7.  ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ 
 ตัวแปรตาม  (Dependent variables) คือ ความพงึพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน 
 เวลาทีใ่ช้ในการศึกษา ช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี  15 กรกฎาคม - 30 ธนัวาคม 2550 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีให้ลูกคา้ตอบเอง (Self-administered 
questionnaire) ซ่ึงเป็นคาํถามแบบปลายปิด (closed end) โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ธนาคารลกัษณะคาํถามท่ีใชเ้ป็นแบบมี
คาํตอบใหเ้ลือก (multiple- choice question) จาํนวน 6 ขอ้ 
  ตอนท่ี  2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ลกัษณะคาํถามท่ีใชเ้ป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัของ ลิเคิร์ท (Likert scale) จาํนวน 28 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open 
ended questions) 
 2.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา  
กบัจุดประสงคข์องการวิจยั  เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
เพือ่ใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 3.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัพนกังานท่ีไม่ใช่กบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้
นําขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบัค 
(Cronbach,s Alpha Coefficient)  ไดค่้าความเช่ือมัน่  0.8125 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่นาํมาวิเคราะหต์ามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.  จดัเตรียมแบบสอบถาม จาํนวน 322 ชุด 
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  2.  แจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้มาใช้บริการของธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) สาขายอ่ยคาร์ฟูร์บางบอน ในเวลาทาํการของธนาคาร คือ 10.00 น. – 19.00 น. ใหลู้กคา้ไดอ่้านและ
กรอกขอ้มูลดว้ยตนเอง จากนั้นผูว้ิจยัจะรอรับแบบสอบถามคืนทนัที โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2550 – 30 สิงหาคม 2550 
  3.  ไดรั้บแบบสอบถามคืน  จาํนวน  322  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการธนาคารธนชาต  
จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยคาร์ฟร์ูบางบอน โดยใชค่้าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยคาร์ฟร์ูบางบอน จาํแนกตามเพศชายและเพศหญิงโดยใช ้T-test 
 4.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยคาร์ฟูร์บางบอน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวน (analysis of variance = F-test) 
 5.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยคาร์ฟร์ูบางบอน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
โดยวิธีของ  LSD (FISHER LEAST - SIGNIFICANT DIEFFERENCE) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.42 อายุ 35-44 ปี ร้อยละ 33.54 รองลงมา 
อาย ุ45-54 ปี ร้อยละ 29.19 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 53.42 รองลงมา โสด ร้อยละ 39.13 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 
29.50  รองลงมา  ปวส. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 28.88 อาชีพ พนกังานบริษทั ร้อยละ 44.10 รองลงมา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 22.67 รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 33.85 รองลงมา นอ้ยกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 30.12 
 2.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย      
คาร์ฟูร์บางบอน  จาํแนกตาม  ด้านต่าง  ๆ
  ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยคาร์ฟูร์บางบอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ผูใ้ช้บริการมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านราคา 
ค่าธรรมเนียม และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
  ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   
ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.98 เม่ือ   
พิจารณาเป็น รายขอ้ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ 
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  ดา้นราคาค่าธรรมเนียม ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.27 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 
  ดา้นสถานท่ี ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคาร  
ธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ยอ่ยคาร์ฟูร์บางบอน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย  3.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.16            
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูใ้ชบ้ริการ มีระดบัความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ขอ้ 
  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.13          
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ การใหบ้ริการ
ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.71                 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู ้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และอยู่ในระดับ                  
ปานกลาง 1 ขอ้ 
  ด้านกระบวนการในการให้บริการ ผูใ้ช้บริการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ          
การใหบ้ริการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยคาร์ฟูร์บางบอน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.81 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต      
จาํกัด (มหาชน) สาขาย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคาร
ธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ของผูใ้ช้บริการเพศชาย และเพศหญิง พบว่า ความพึงพอใจ         
ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ  
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ยอ่ยคาร์ฟร์ูบางบอน ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี อาย ุต่างกนั พบว่า มีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น พบว่า  
ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี อายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ของธนาคาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพต่างกนั พบว่ามีความ  
พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า      
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ดา้นสถานท่ี ผูใ้ช้บริการท่ีมี สถานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร แตกต่างกนัอย่าง     
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ  
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่ามี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ด้านสถานท่ี และด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ผูใ้ช้บริการท่ีมี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ      
การใหบ้ริการของธนาคาร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ  
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี  อาชีพต่างกนั พบว่า  มีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการ  ในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น  
พบว่า  ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ  ดา้นราคาค่าธรรมเนียม  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ  ดา้น
ลกัษณะ    ทางกายภาพ  และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี อาชีพต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการของธนาคาร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และดา้นสถานท่ี  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี  
อาชีพต่างกนั  มีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคาร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ      
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ย่อยคาร์ฟูร์บางบอน ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้างกนั พบว่ามีความพึงพอใจ    
ต่อการใหบ้ริการ ในภาพรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้น
ผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นราคาค่าธรรมเนียม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ   
ในการให้บริการ ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคาร แตกต่างกันอย่าง               
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01 และดา้นสถานท่ี ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ผูใ้ช้บริการท่ีมี รายได ้ต่างกนั มีความ     
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคาร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
 
การอภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ย
คาร์ฟูร์บางบอน ซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ์บริการ ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในเร่ืองบริการดา้นสินเช่ือของ
ธนาคาร เช่น สินเช่ือท่ีอยู่อาศยั, สินเช่ือเพื่อการศึกษา, สินเช่ือบุคคลมีความหลากหลาย บริการดา้นเงินฝากของ
ธนาคาร เช่น เงินฝากออมทรัพย ,์ เงินฝากประจาํ, เงินฝากประจําปลอดภาษี, เงินฝากกระแสรายวนั มีความ
หลากหลาย และบริการเช็คธนาคาร, เช็คของขวญั,  ดร๊าฟ  และเช็คบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โชติช่วง  
ภิรมย์ (2543) ศึกษาวิจัย “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์” พบว่า           
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และองคป์ระกอบแต่ละดา้นของความพึงพอใจในการบริการเรียงลาํดบัจากดา้นท่ี
พอใจมากท่ีสุดไปถึงด้านท่ีพอใจน้อยท่ีสุดได้ดังน้ี คือการพฒันาบริการสินเช่ือให้ลูกคา้ได้รับความสะดวก      
ความเป็นธรรมในการให้บริการสินเช่ือ พฤติกรรมพนักงาน นโยบายสินเช่ือ สถานท่ีต้อนรับ อุปกรณ์และ
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บรรยากาศในการใหบ้ริการสินเช่ือ ขั้นตอนในการใหบ้ริการสินเช่ือ ความรวดเร็วฉับไวในการบริการสินเช่ือ และ
ความเพยีงพอของสินเช่ือ และจาํนวนพนกังานผูใ้หบ้ริการสินเช่ือ 
 ดา้นสถานท่ี ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากในเร่ือง การจดัสถานท่ีให้ลูกคา้ขณะรอรับ
บริการมีเพียงพอเหมาะสม สถานท่ีตั้งของธนาคารสะดวกต่อการมาใชบ้ริการของท่าน และช่องบริการดา้นเงิน
ฝาก – ถอน และโต๊ะมีเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรพรรณ เกิดในมงคล (2542) ศึกษาเร่ือง          
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั(มหาชน) ศึกษากรณีฝ่ายการคา้
ต่างประเทศ 2 ศูนยบ์ริการการคา้ต่างประเทศแหลมฉบงั พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภาพรวม     
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือจาํแนกการใหบ้ริการเป็นดา้นพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจในดา้น สถานท่ีอยู่ในระดบั
มาก จาํนวน 3 ประเด็น คือ ความชดัเจนของป้ายแสดงรายละเอียดของการใหบ้ริการ ความเพียงพอของสถานท่ี   
ท่ีจดัให้ลูกคา้ขณะรอรับบริการ การอาํนวยความสะดวกในการบริการดา้นต่าง ๆ ขณะรอรับบริการ เช่น 
หนงัสือพมิพ ์การบริการนํ้าด่ืม และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีราภรณ์ สัตถาผล (2543) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ต่อการให้บริการธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่าลูกคา้             
โดยส่วนรวมมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของธนาคารกรุงไทยโดยรวมและเป็นรายดา้น 5 ดา้น อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และความพึงพอใจอีก 3 ดา้นท่ีเหลืออยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นขั้นตอนการฝากเงิน ดา้นขั้นตอนการ  
ถอนเงิน และดา้นสถานท่ี 
 ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ในเร่ืองบุคลิกภาพการแต่งกาย 
สะอาด สุภาพ เรียบร้อย, ความกระตือรือร้น และความเอาใจใส่ในการให้บริการ, การแนะนาํและแกไ้ขปัญหา
ให้แก่ลูกค้า  สามารถตอบปัญหาข้อสงสัยได้ และพนักงานกล่าวสวัสดี  และขอบคุณเม่ือมาใช้บริการ                   
อาจเน่ืองมาจาก นโยบายการให้บริการของธนาคารในการสรรหาและมีการพฒันาบุคลากรอยู่เสมอ โดยเน้น    
การปฏิบติังานของพนกังาน ให้ความสําคญัในเร่ืองของ กิริยา มารยาท ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ วรพรรณ สันทสันะโชค (2543) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคาร
ทหารไทยจาํกดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาพญาไท กรุงเทพมหานครลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
ในดา้นพนกังานและการตอ้นรับ 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในเร่ืองสภาพแวดล้อม      
ภายในธนาคาร สะอาด เป็นระเบียบ เคาน์เตอร์ให้บริการของธนาคารมีใบนาํฝาก และชุดชาํระค่าบริการต่างๆ 
พร้อมให้บริการ และมีส่ิงอาํนวยความสะดวกขณะรอรับบริการเช่น เกา้อ้ี, นํ้ าด่ืม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อเนก ศุภธนาเศรษฐ์ (2549) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการฝาก – ถอนเงินของลูกคา้ธนาคาร          
นครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการใชบ้ริการ
ฝาก-ถอนเงิน ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดได้แก่ มีความ      
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดภายในและนอกอาคาร มีค่าเฉล่ีย 3.69 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่       
ความทนัสมยัของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.57 อยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ในเร่ืองการบริการของ
ธนาคารครบถว้น เพียงพอต่อความตอ้งการ  มีพนกังานตอ้นรับ และสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ และระยะเวลาใน 
การเปิด และปิดทาํการธนาคาร มีความเหมาะสม เปิด 10.00 น. ปิด 19.00 น. (ใหบ้ริการทุกวนั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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ทฤษฎีของ ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2549) ได้กล่าวว่า พนักงานจะประกอบ ด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กร           
ท่ีใหบ้ริการนั้น ซ่ึงจะรวมตั้งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพ
ของการให้บริการผูบ้ริหารมีส่วนสําคญัอย่างมากในการกาํหนดนโยบายในการให้บริการ การกาํหนดอาํนาจ 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดบั กระบวนการในการให้บริการ รวมถึงการแกไ้ขปรับปรุง 
การให้บริการ พนักงานผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลท่ีตอ้งพบปะและให้บริการกบัลูกคา้โดยตรง และพนักงานใน     
ส่วนสนบัสนุนกจ็ะทาํหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ท่ีจะทาํใหก้ารบริการนั้นครบถว้นสมบูรณ์ 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงาน 
  ด้านผลิตภัณฑ์บริการ จากการวิจัยพบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืน คือ  
บริการรับชาํระเงินค่าสินคา้หรือบริการ (Bill payment) ควรเพิ่มความรวดเร็วในการรับชาํระค่าสินคา้หรือบริการ
เพิ่มช่องทางการชาํระเงิน ให้หลากหลายมากข้ึนอีกทั้งควรจดัฝึกอบรมพนกังานในองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    
ในการทาํงานโดยเฉพาะ นําเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชาํระเช่น เคร่ืองสแกนบาร์โคด้ จะเป็น    
การเพิม่ความรวดเร็วและถูกตอ้งในการรับชาํระค่าสินคา้และบริการเพิม่มากข้ึน  
  ดา้นราคาค่าธรรมเนียม จากการวิจยัพบว่าผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืน คือ        
ค่าธรรมเนียมสินเช่ือเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 8 ของค่าเรียน ควรตรวจสอบดูว่าค่าธรรมเนียมมีอตัราสูงกว่าสถาบนั
การเงินแห่งอ่ืนหรือไม่ แลว้ปรับใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
  ดา้นสถานท่ี  จากการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืนคือ สถานท่ีสะอาด  
ปลอดโปร่ง  ควรตรวจสอบดูว่าสถานท่ีรับบริการมีความเหมาะสมกบัการให้บริการ รวมทั้ งการจัดวางสลิป       
ใบรับฝากต่าง ๆ บริเวณ เคานเ์ตอร์เป็นระเบียบหรือไม่ 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด จากการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืน คือ  
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของธนาคารโดยการแนะนาํจากพนกังาน  พนกังานควรใหค้าํปรึกษา แนะนาํใน        
การแกไ้ขปัญหา ควรจดัฝึกอบรมพนกังานในธนาคารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานโดยเฉพาะ เร่ืองความรู้
เก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีตนปฎิบติั และความรู้ดา้นผลิตภณัฑข์องธนาคาร เพ่ือใหค้าํแนะนาํกบัลูกคา้ผูม้าใหบ้ริการ 
ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
  ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ  จากการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืน คือ  
บุคลิกภาพ การแต่งกาย สะอาด สุภาพ เรียบร้อย ควรจดัฝึกอบรมพนักงานในองค์กรในการเร่ืองการแต่งกาย      
ใหมี้ความเหมาะสม ซ่ึงจะแสดงจึงภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  จากการวิจยัพบว่าผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจตํ่ากว่าขอ้อ่ืน คือ  
เคร่ืองมือ อุปกรณ์สํานักงานท่ีใชใ้นการบริการมีความทนัสมยั  ควรเพิ่มช่องทางบริการเพ่ือบริการให้ทนั และ     
เพยีงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เคร่ืองรับฝากเงินสดอตัโนมติั  เคร่ืองปรับสมุดอตัโนมติั เป็นตน้  
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  ดา้นกระบวนการในการให้บริการ จากการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจตํ่ากว่า 
ขอ้อ่ืน คือ ระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม ควรพิจารณาเวลาในการรอรับบริการ เพื่อผูรั้บบริการ
จะไดส้ะดวกและรวดเร็วในการมาใชบ้ริการเพิม่มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
  ควรจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) ในสาขาอ่ืน ๆ 
  ควรศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ท่ีผู ้ใช้บริการต้องการ เพ่ือนํามาปรับกลยุทธ์          
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑข์องธนาคาร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเสนอผลิตภณัฑข์องธนาคารท่ีตรงต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการกบัธนาคารมากท่ีสุด 
  ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ท่ีมีต่อธนาคาร       
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและปรับปรุงสถานท่ีทาํงาน (ธนาคาร) ให้เป็นสถานท่ีท่ีพนักงานอยากทาํงาน            
กบัธนาคารต่อไป ซ่ึงหากพนกังานมีความจงรักภกัดีต่อธนาคารแลว้ ยอ่มส่งผลใหก้ารปฏิบติังานออกมาในทางท่ีดี และ
นาํไปสู่ผลดีต่อธนาคารในท่ีสุด 
  ควรศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ในดา้นต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์น เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายของธนาคารต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสุดาราม                   
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การและ          
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร จาํแนก      
ตามสถานภาพการทาํงาน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยขา้ราชการครูสายบริหาร 2 คน ครูผูส้อน 17 คน ครูอตัราจา้ง 4 คน  และบุคลากรอ่ืนๆ 
7 คน รวมทั้งส้ิน 30 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การของบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสุดาราม               
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในรายดา้น
พบว่าความพึงพอใจด้านความสัมพนัธ์กับชุมชนอยู่ในระดับมาก แต่ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน และ
สวสัดิการอยู่ในระดบันอ้ย ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสุดาราม จําแนกตามสถานภาพการทํางานประกอบด้วย ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน               
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ครูอตัราจ้าง และบุคลากรอ่ืนๆ มีความแตกต่างกนัในระดับปานกลาง โดยกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ กลุ่ม
บุคลากรอ่ืนๆ และกลุ่มท่ีมีคา่เฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  กลุ่มครูผูส้อน 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the opinion of personnel of Wat Srisudharam school towards 
the organizational climate and job satisfaction of the school, to compare the average opinion towards organizational 
climate and job satisfaction of the personnel classified by different working positions. The sampling group consisted 
of the personnel working at Wat Srisudharam School with the total population in the research of 30 persons: 2 
administrators, 17 permanent teachers, 4 temporary teachers,and 7 other personnel. The statistical inferences 
employed in this analysis are percentage, average and standard deviation. 
 The finding indicated the following; the overall opinion of personnel of Wat Srisudharam school 
towards the organizational climate was high, the overall opinion of personnel towards job satisfaction was high. 
Although the satisfaction in relationship with the community was also high, but the satisfaction in compensation 
and welfare were somewhat low. The opinion in average towards the organizational climate and job satisfaction 
of personnel in Wat Srisudharam School classified by positions; administrators, teacher, tempura teacher and 
other personnel, were moderately different. The highest average was other personnel and the lowest average of 
the groups was teachers. 
 
ความนํา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มุ่งเน้นการพฒันาระบบการศึกษาไทยมีเป้าหมาย       
เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้สูงข้ึน  ในขณะเดียวกันการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงเป็นกระบวนการของ              
การเปล่ียนแปลงเป็นภารกิจสาํคญัและยิง่ใหญ่ท่ีทุกหน่วยงานตอ้งร่วมทาํและช่วยกนัตดัสินใจโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งดาํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  ผูบ้ริหารการศึกษาเป็นผูท่ี้เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
และเจตคติใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  อนัหมายความรวมถึงครู บุคลากรในโรงเรียน  เพื่อให้
การปฏิรูปการศึกษาสาํเร็จสมดงัเจตนารมณ์ท่ีกาํหนดไว ้แต่จากสภาพปัญหาเก่ียวกบัคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงถูกระบุไวใ้น “เส้นทางสู่ความสาํเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 ,อา้งถึง
ใน ไกรสีห์  กล่ินสุวรรณ,2546,หนา้ 1) ว่า “สภาพปัญหาเก่ียวกบัครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยงัขาด
ความรู้  ความสามารถ  และทกัษะในการจดัการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ขาดความ     
มีจิตสํานึก และจิตวิญญาณยังไม่กระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เน่ืองจากขาดแรงจูงใจ                 
ในการทาํงานในลักษณะของผูมี้วิชาชีพครู เน่ืองจากมีเหตุปัจจัยหลายประการ” จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การ      
ต้องหาแนวทางสร้างแรงจูงใจในการทาํงานแก่ผูบ้ริหาร คณะครูบุคลากร และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ต้องมี           
การพฒันาความรู้ความสามารถในการสอนหรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  รวมถึงร่วมกนัดาํเนินการ     
ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาอย่างเอาจริงเอาจงัเพื่อพฒันาระบบการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ซ่ึงการท่ีจะขบัเคล่ือนงานดงักล่าวไดดี้หวัใจท่ีสาํคญัคือการบริหารองคก์าร 
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 ในการบริหารองค์การทุกประเภท ผูบ้ริหารจาํเป็นต้องให้ความสนใจและให้ความสําคญัในการสร้าง
บรรยากาศการทาํงานและผกูสัมพนัธ์เก่ียวกบั “คน” ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด มีความตอ้งการ
พื้นฐาน ท่ีแตกต่างกนัออกไป ผูบ้ริหารตอ้งบริหารทรัพยากรบุคคลและวตัถุประสงคข์ององคก์าเขา้ดว้ยกนั ความมัน่คง
ขององค์การใดองค์การหน่ึงข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูบ้ริหารขององค์การ ในการท่ีจะนําทรัพยากรมาใช้เพื่อ
ความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร แต่การท่ีจะทาํใหง้านขององคก์ารบรรลุเป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น ผูบ้ริหาร
คนเดียวไม่สามารถดาํเนินงานขององคก์ารทั้ งหมดได ้ตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความช่วยเหลือ
สนับสนุนของผูร่้วมงานทุกฝ่าย โดยพฒันาบรรยากาศองคก์าร สร้างความพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร อาจ
กล่าวไดว้่าความสาํเร็จของผูบ้ริหารก็คือ ความสามารถในการทาํให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตอ้งการ
และมีความพงึพอใจในผลงานท่ีปฏิบติั  
 องคก์ารทุกองคก์ารมีการดาํเนินงานโดยใชปั้จจยัสําคญัคือทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกลไก  
ในการขบัเคล่ือนใหง้านขององคก์ารบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีองคก์ารกาํหนด ดงัคาํกล่าวของจรัญ ธิติมูล (2539, หนา้ 
1) ท่ีว่า ความสําเร็จขององคก์ารข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของพฤติกรรมบุคคล กลุ่มคน และตวัขององคก์ารเอง  องคก์าร       
มีภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั แต่โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะเป็นหน่วยงานท่ีมีชีวิตคลา้ยกบัมนุษยห์รือส่ิงมีชีวิต นั่นคือ        
มีตวัตน  มีส่วนประกอบทั้งส่วนท่ีมองเห็นและส่วนท่ีมองไม่เห็น  มีจิตใจมีความรู้สึกอนัเป็นส่วนท่ีเกิดมาจากคนท่ี
เป็นมนุษยเ์ขา้ไปทาํงานอยู่ร่วมกันสะทอ้นออกมา มีการเคล่ือนไหวด้วยด้วยกิจกรรมท่ีมีการรับเขา้มาในระบบ
องคก์ารและส่งออกไปภายนอก ปัจจุบนัทุกประเทศในโลกต่างใหค้วามสนใจเป็นอย่างมากในเร่ืองของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์โดยเห็นสอดคลอ้งกนัวา่เป็นปัจจยัสาํคญัของความสามารถในการแข่งขนัระดบัประเทศ 
 การพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือบุคลากรขององคก์าร  นอกจากพฒันาความรู้ความสามารถแลว้ ควร
มุ่งพฒันาความพึงพอใจในการทาํงานเพราะความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน รวมทั้ง
ความสุขของผูท้าํงานดว้ย ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535, หนา้ 142) กล่าวว่า องคก์ารใดก็ตามหากบุคคลภายใน
องคก์ารไม่มีความพึงพอใจในการทาํงานกจ็ะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีทาํใหผ้ลของการทาํงานและคุณภาพการปฏิบติังาน
ลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางวินยัไดอี้ก ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรของ
องคก์ารมีความพึงพอใจในการทาํงานสูง จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบติังาน 
 การพัฒนาบรรยากาศการทํางานในสถานศึกษาเป็นงานท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นให้
ความสําคญัเป็นลาํดบัตน้ๆ จรัญ ธิติมูล (2539, หนา้ 1) ได้กล่าวถึงบรรยากาศในการทาํงานไวว้่ามีอิทธิพลต่อ
คุณภาพการจดัการศึกษา   การจดัการศึกษาเป็นงานท่ีตอ้งใช้ทรัพยากรในการบริหารเป็นจาํนวนมาก กล่าวคือ    
ใชบุ้คลากร งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เห็นไดว้่าหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีสนับสนุนจดั
การศึกษาทุกแห่งจะใชบุ้คลากรทาํงานร่วมกนัหลายคนและมีโครงสร้างการบริหารภายในองคก์ารแยกเป็นหลาย
ฝ่ายงาน  เพือ่ใหล้กัษณะของการดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  ตอ้งอาศยักระบวนการบริหาร
ท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากร โดยส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความพึงพอใจประการหน่ึงคือ การทาํงานใน
บรรยากาศท่ีดี 
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าผูบ้ริหารในแต่ละองคก์ารจะตอ้งมีความสามารถในการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ  กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้งมีประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการทรัพยากรมนุษย ์ใหส้ัมพนัธ์กบัทรัพยากร
วัตถุ ท่ีมีในองค์การโดยท่ีสามารถจัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถเข้ามาทํางานในองค์การและใช้คน                 
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ใหเ้หมาะสมกบังาน  สามารถกาํหนดแนวทางการจดัสรรงบประมาณ  มีการส่งเสริมอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากร
อยู่เสมอ  กล่าวไดว้่า ความสามารถและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของผูบ้ริหารและบุคลากรภายในองคก์าร   
จะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดประสิทธิภาพข้ึนภายในองคก์ารนั้น บรรยากาศการทาํงานดงัท่ีกล่าวมาน้ี จากการท่ี
ผูว้ิจัยได้ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองต้นของโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่าเป็นอีก
สถานศึกษาหน่ึงท่ีมีผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ครูอตัราจ้างจ้าง บุคลากรอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติงานได้ดี น่าสนใจท่ีจะศึกษา
บรรยากาศองคก์ารและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร  เพื่ออาจเป็นแนวทางพฒันาการบริหารจด
การศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม ตั้ งอยู่เลขท่ี 48 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร มีขา้ราชการครูสายบริหารการศึกษาจาํนวน 2 คน คือ อาจารยใ์หญ่ และผูช่้วยอาจารยใ์หญ่  
ขา้ราชการครูสายปฏิบติัการสอนจาํนวน 17  คน ครูอตัราจ้างจาํนวน 4 คน และบุคลากรอ่ืนๆ จาํนวน 7 คน               
รวม 30 คน จดัการศึกษาเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัปฐมวยั คืออนุบาล 1-2 และระดบัประถมศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่วง
ชั้น คือ ช่วงชั้นท่ี 1 ไดแ้ก่ ชั้นประถมศึกษา  ปีท่ี 1-3  และช่วงชั้นท่ี 2 ไดแ้ก่  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีนกัเรียน
รวมทั้งส้ินจาํนวน 445 คน เม่ือเทียบจาํนวนชั้นเรียนซ่ึงแยกเป็นหอ้งเรียนโดยแยกเป็นระดบัชั้นอนุบาลมีจาํนวน
นักเรียน 116 คน มีจาํนวนห้องเรียน 4 ห้องและระดับชั้นประถมศึกษา มีจาํนวนนักเรียน 329 คน มีจาํนวน
ห้องเรียน 11 ห้องเรียนรวมห้องเรียนทั้งหมดเป็น 15 ห้องเรียนเม่ือเทียบกบัจาํนวนขา้ราชการครูสายปฏิบติัการ
สอนจาํนวน 17 คนแลว้  พบว่าขา้ราชการครูสายปฏิบติัการสอนในโรงเรียนวดัศรีสุดารามมีภาระงานสอนมาก  
แม้จะมีครูอัตราจ้างมาช่วยแบ่งเบาบ้างอีก 4 คน และเม่ือพิจารณาภาพรวมของงานบริหาร งานวิชาการ              
งานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนพบว่าบุคลากรของโรงเรียนมีภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากงานสอนมาก
เช่นเดียวกนั อนัมีผลต่อบรรยากาศองคก์ารและความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูโรงเรียนวดัศรี
สุดาราม จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โรงเรียนวดัศรีสุดารามไดจ้ดักิจกรรม
ส่งเสริมบรรยากาศขององคก์าร และยกระดบัความพึงพอใจของบุคลากรหลายประการ แต่ยงัไม่มีการประเมินผล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาบรรยากาศขององค์การ และความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียนวดัศรีสุดาราม  เขตบางกอกนอ้ย ท่ีปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ทั้งงานดา้นวิชาการ  
และดา้นอ่ืนๆในโรงเรียน อาทิ งานธุรการ งานปกครอง งานอาคารสถานท่ี งานกิจกรรมนักเรียนและงานอ่ืน ๆ    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก ซ่ึงมีบุคลากรจากหลายหน่วยงานมาทาํงานร่วมกนั ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเร่ืองน้ี 
เน่ืองจากต้องการศึกษารูปแบบบรรยากาศองค์การของโรงเรียนวัดศรีสุดารามศึกษาความพึงพอใจต่อ               
การปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานดา้นต่างๆ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิจยัอาจเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันางาน พฒันาบุคลากร และเป็นแนวทางเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของขา้ราชการครูโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะทาํให้
ประสิทธิภาพในการทาํงานภายในองค์การสูงข้ึน อีกทั้ งเป็นปัจจัยเสริมความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา       
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศชาติในภาพรวมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
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 1. ศึกษาความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารของบุคลากรเก่ียวโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 
 2. ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์าร และความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพการทาํงาน 
  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ บุคลากรครูท่ีปฏิบติังานในปีการศึกษา 2548 ในโรงเรียนวดัศรีสุดาราม 
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  ขา้ราชการครูสายบริหาร 2 คน ขา้ราชการครูผูส้อน 17 คน ครูอตัราจา้ง 4 
คน บุคลากรอ่ืนๆ 7 คน รวมทั้งส้ิน 30 คน 
  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น  แบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเพศ อายุ สถานภาพการทาํงาน 
ประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นแบบสอบถามแบบสาํรวจรายการ  
  ตอนท่ี 2  บรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร  
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Likert rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 40 ขอ้  
  ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่าเช่นเดียวกนั จาํนวน 40 ขอ้ 
 
ผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
มีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 20 ปี สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอายมุากกวา่ 50 ปี 
 2.  ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อบรรยากาศองคก์ารในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น มีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ีระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากส่วน ค่าเฉล่ียระดับสูงสุดด้านบรรยากาศ
องคก์ารภาพรวมคือ ดา้นการกระจายอาํนาจ คา่เฉล่ียในระดบัตํ่าสุดคือ รางวลัและผลตอบแทน 
 3. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อบรรยากาศองคก์ารในแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1  บรรยากาศองค์การดา้นโครงสร้างการดาํเนินงาน ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับ   
ปานกลาง ในรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัสูงสุดคือ หนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรไดถู้กกาํหนดไว้
อยา่งชดัเจนดีแลว้ ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดคือ หน่วยงานมีการจดัแบ่งสายงานการบงัคบับญัชาไวอ้ยา่งชดัเจน
และเป็นระบบ  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 259

  3.2  บรรยากาศองค์การด้านรางวัลและผลตอบแทนค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับ          
ปานกลาง ในรายขอ้ พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัสูงสุดคือ เงินเดือนและสวสัดิการท่ีบุคลากรไดรั้บในปัจจุบนั      
มีความเหมาะสมเพียงพอ  ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับตํ่ าสุดคือ ผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความสนิทสนมใกล้ชิด                
กบัผูบ้งัคบับญัชามีโอกาสเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งสูงกวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังานดี 
  3.3  บรรยากาศองคก์ารดา้นการกระจายอาํนาจ ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ในราย
ขอ้พบวา่คา่เฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชาพยายามสอบถามความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ
เพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับงาน  ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับตํ่าสุดคือ หน่วยงานมีการกระจายอาํนาจ         
ความรับผดิชอบหรือมอบอาํนาจในการตดัสินใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในระดบัต่างๆ 
  3.4  บรรยากาศองคก์าร ดา้นการยินยอมให้มีความขดัแยง้ในองคก์าร ค่าเฉล่ียในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับสูงสุดคือ ผูบ้ังคบับัญชาและผูใ้ต้บังคับบัญชา             
มีความเขา้ใจอนัดีซ่ึงกนัและกนั ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัตํ่าสุดคือ เพื่อนร่วมงานมีความห่างเหิน และเยน็ชาซ่ึงกนั
และกนั  
  3.5  บรรยากาศองคก์ารดา้นการรับรู้ในผลงาน ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ หน่วยงานจะนาํผลการปฏิบติังานมาใชเ้พื่อการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
มากกว่านาํมาใช้เพ่ือการลงโทษหรือตาํหนิติเตียนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัตํ่าสุด ผูบ้งัคบับญัชา    
ไม่เคยสนใจต่อผลสาํเร็จของงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพราะถือวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัอยูแ่ลว้ 
  3.6  บรรยากาศองคก์ารดา้นการติดต่อส่ือสาร ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ในรายขอ้พบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัสูงสุดมีอยู่สองขอ้คือ การติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นไป 
ในรูปของการสั่งการจากบนลงล่างและผูบ้งัคบับัญชาจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการถึงการแต่งตั้ ง
มอบหมายหนา้ท่ีการงานพิเศษแก่บุคลากรในหน่วยงาน ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดคือ การติดต่อส่ือสารระหว่าง
เพือ่นร่วมงานไม่ดี และมกัจะมีการปิดข่าวสารเน่ืองจากมีการแข่งขนั 
  3.7  บรรยากาศองค์การด้านความอบอุ่น ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง          
ในรายข้อพบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับสูงสุดคือ ผู ้บังคับบัญชาไห้ความเป็นกันเอง  และเปิดโอกาสให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบปรึกษาได้เสมอ  ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับตํ่ าสุดคือ ผู ้บังคับบัญชามักจะปล่อยให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแกไ้ขปัญหาในการทาํงานดว้ยตนเองโดยไม่ใหค้าํแนะนาํ 
  3.8  บรรยากาศองค์การดา้นความสามคัคี ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง        
ในรายข้อพบว่า ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับสูงสุดคือ บุคลากรในหน่วยงานมักทาํงานโดยคาํนึงถึงผลประโยชน ์       
ของตนเป็นหลกัคา่เฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดคือ ในหน่วยงานมีการทาํงานเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะนอ้ยมาก 
 4.  ระดับความคิดเห็นในดา้นความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม    
ในภาพรวมทั้ง 7 ดา้นพบว่า  ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูร่ะดบัปานกลาง ในรายขอ้พบว่า  ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุด
คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน  คา่เฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดคือ คา่ตอบแทนและสวสัดิการ 
 5.  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม  
ในแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
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  5.1  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม ดา้นสภาพการ
ทาํงาน ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ ท่ีทาํงานมีขนาด
พอเหมาะกับจํานวนบุคลากร ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดับตํ่ าสุดคือ ท่ีท ํางานมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน                
การปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
  5.2  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม ดา้นนโยบาย  
การบริหาร ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัสูงสุดคือบุคลากร      
มีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานเป็นอย่างดีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตํ่าสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั   
อยู่สองขอ้คาํถามคือ หน่วยงานไดก้าํหนดขอบเขตความรับผิดชอบงานของบุคลากรอย่างชดัเจน และหน่วยงาน
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
  5.3  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม ดา้นสัมพนัธภาพ
ในการทาํงาน  ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ บุคลากร
สามารถทาํงานร่วมกนัในหน่วยงานไดเ้ป็นอย่างดี  ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัตํ่าสุดคือ เม่ือบุคลากรมีปัญหาส่วนตวั
หรือมีปัญหาการทาํงานสามารถปรึกษาหารือกบับุคลากรอ่ืนๆในหน่วยงานได ้
  5.4  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม ดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการ ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดมีอยู่สองขอ้
คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ การท่ีบุคลากรไดมี้โอกาสเขา้มาปฏิบติังานในหน่วยงานเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่
ของบุคลากรและครอบครัวให้ดีข้ึน อีกทั้ งค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีได้รับนั้ นทําให้บุคลากรต้องการ               
ท่ีจะทาํงานในหน่วยงานต่อไป ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดคือ บุคลากรไดรั้บสวสัดิการอ่ืนๆ เป็นท่ีน่าพอใจ 
  5.5  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม ดา้นการไดรั้บ
การยกยอ่งนบัถือ ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดคือการท่ี
บุคลากรปฏิบติังานในหน่วยงานทาํให้บุคลากรเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน ค่าเฉล่ียท่ีอยู่ใน
ระดบัตํ่าสุดคือ บุคลากรอ่ืนๆ ในหน่วยงานใหเ้กียรติและยอมรับในความสามารถของบุคลากรผูต้อบคาํถาม 
  5.6  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม ดา้นความสัมพนัธ์    
กบัชุมชน ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูงสุดคือบุคลากร เห็นว่าบุคคล  
ในชุมชนทุกคนมีความสาํคญัในการพฒันาหน่วยงาน ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดคือ ชุมชนยดึถือบุคลากรเป็นแบบอยา่ง 
  5.7  ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดาราม ดา้นความ กา้วหนา้
ในการทาํงาน  ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ในรายขอ้พบว่าค่าเฉล่ียท่ีอยู่ในระดบัสูงสุดคือ บุคลากร      
มีโอกาสเขา้ร่วมประชุมสมัมนาท่ีไดจ้ดัข้ึนตามโอกาสอนัควร ค่าเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดคือ หน่วยงานมีงบประมาณ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง 
  5.8  บรรยากาศองค์การในภาพรวมทั้ ง 8 ด้านอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานทั้ง 7 ดา้น อยูใ่นระดบั มาก โดยมีความแตกต่างกนัท่ีนยัสาํคญั .05 
 6. ระดบัค่าเฉล่ียดา้นบรรยากาศองคก์าร พบว่าบรรยากาศองคก์ารในภาพรวมทั้ง 8 ดา้น ของบุคลากร
ในโรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารครูผูส้อน ครูอตัราจา้ง และ
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บุคลากรอ่ืนๆ พบวา่มีความแตกต่างกนั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.43, 2.94, 3.44 และ 3.37 ตามลาํดบั โดยกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไดแ้ก่ ครูอตัราจา้ง และกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ ครูผูส้อน 
 7.  ระดับค่าเฉล่ียด้านความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมทั้ ง 7 ด้าน ของบุคลากรใน
โรงเรียนวดัศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จาํแนกเป็น ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ครูอตัราจ้าง และ
บุคลากรอ่ืนๆ พบวา่มีความแตกต่างกนั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.93, 2.55, 2.71 และ 3.03 ตามลาํดบั โดยกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไดแ้ก่ บุคลากรอ่ืนๆ  และกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ ครูผูส้อน 
 
อภปิรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน         
วดัศรีสุดาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานครไดข้อ้มูลความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์าร ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ครูอตัราจา้ง และบุคลากรอ่ืน ๆ อภิปรายผลดงัน้ี 
  1.  จากผลการศึกษาท่ีพบว่า บรรยากาศองคก์ารในภาพรวมทั้ง 8 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการกระจายอาํนาจ โดยในดา้นต่างๆ เช่น 
ดา้นโครงสร้างการทาํงาน ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความอบอุ่น บุคลากรในองคก์ารเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั กล่าวคือ
เป็นบรรยากาศท่ีมีความสอดคลอ้ง และเด่นชดัในองคก์าร 
  2.  ในการพิจารณารายขอ้ท่ีพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ รางวลัและผลตอบแทน โดยการ
ปฏิบติังานนั้น บุคลากรทาํงานดว้ยใจรัก และทาํดว้ยความตั้งใจ และมีการสอนนกัเรียนในระดบัชนัอนุบาลถึง
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จึงจาํเป็นท่ีจะต้องให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและไม่ได้คาดหวงัถึง      
ผลรางวลัเป็นท่ีตั้งจนมากเกินไป 
  3. จากผลการศึกษาท่ีพบว่าบรรยากาศองค์การของโรงเรียนวดัศรีสุดารามในภาพรวม     
อยูใ่นระดบัมาก เป็นบรรยากาศองคก์ารแบบเกือบจะเป็นอิสระ เพราะผูบ้ริหารใหท้าํงานในกลุ่มท่ีพอใจ โดยถือ
ความพึงพอใจเป็นหลกั ทุกคนทาํงานร่วมกนัไดดี้ งานขององคก์ารไดรั้บความสําเร็จ มีความขดัแยง้กนันอ้ยมาก  
สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์กนัแบบเพื่อน ครูไดท้าํงานท่ีตนพอใจและไดรั้บแรงจูงใจจากผูบ้ริหารใหเ้อาชนะ
ปัญหาและความคบัขอ้งใจได้ ผูบ้ริหารมีความสามารถใช้พฤติกรรมผูน้ําท่ีเหมาะสมให้บุคลากรได้ประจักษ ์      
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีจูงใจในการทํางานของ HerzBerg ด้านปัจจัยอนามัยและปัจจัยจูงใจท่ีถ้าจัดให้มี               
ในหน่วยงานจะส่งเสริมใหบุ้คลากรทาํงานไดดี้ 
  4. เม่ือพิจารณาตามผลการศึกษากบังานวิจยัท่ีเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารพบว่าบรรยากาศ
ขององค์การของโรงเรียนวดัศรีสุดาราม มีความสอดคล้องกับบรรยากาศองค์การ 4 แบบ ของ Likert ซ่ึง              
ได้ช้ีให้เห็นถึงมิติด้านบรรยากาศ องคก์ารหรือระบบองคก์าร (system of organization) แบบมีส่วนร่วม               
อนัหมายถึง องคก์ารท่ีผูบ้ริหารเช่ือมัน่และมีความจริงใจต่อผูร่้วมงานมาก  เป้าหมายและการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ   
ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํโดยกลุ่ม ผูบ้ริหารจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละนาํแนวความคิดของผูร่้วมงานมาปฏิบติั 
ใหร้างวลัแก่ผูป้ฏิบติัท่ีมีผลสําเร็จ รวมทั้งพยายามใหผู้ร่้วมงานมีความรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่า และมีความสําคญั    
มีการส่ือสารทั้งจากผูบ้ริหารสู่ผูร่้วมงาน จากผูร่้วมงานสู่ผูบ้ริหาร และระหวา่งผูร่้วมงานดว้ยกนั 
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  5. ในดา้นความพึงพอใจ ต่อการปฏิบติังานในภาพรวมของโรงเรียนวดัศรีสุดาราม ค่าเฉล่ีย
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สาํหรับการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในดา้นต่างๆ ทั้ง 7 ดา้น เม่ือวิเคราะห์
เป็นด้านต่างๆ เห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถบูรณาการไดม้าก บุคลากรจึงมีความพอใจใน     
ทุกด้าน เช่น ด้านสภาพการทาํงาน ด้านนโยบาย การบริหาร ด้านสัมพนัธภาพในการทาํงาน ด้านการได้รับ         
การยกย่องนับถือ ด้านความสัมพนัธ์ กับชุมชน และด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน ส่งผลให้บุคลากรใน
โรงเรียนวดัศรีสุดารามมีความพึงพอใจมากต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารซ่ึงสอดคล้องกับการวิเคราะห์          
ของจรูญลกัษณ์  แป้นสุข ท่ีศึกษาเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารและความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบติังานขององคก์าร
พบวา่ บรรยากาศองคก์ารพฒันามาจากแนวคิดทฤษฎีท่ีวา่ พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยผูน้าํองคก์ารมีความสําคญัในการกาํหนดสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศองคก์ารให้บุคคลในองค์การรับรู้     
ซ่ึงจะมีผลต่อการปฏิบติังานและความพึงพอใจในงาน  
  6.  จากการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารในภาพรวมของบุคลากร
ในโรงเรียนวดัศรีสุดาราม จาํแนกเป็น ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ครูอตัราจา้ง และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีพบว่า มีความแตกต่าง
กนั โดยกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ครูอตัราจา้ง และกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ ครูผูส้อน ในดา้นความพึงพอใจ
ในภาพรวมทั้ง 7 ดา้นของบุคลากรโรงเรียนวดัศรีสุดารามพบว่า มีการทาํงานแตกต่างกนั โดยกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดได้แก่ บุคลากรอ่ืนๆ และกลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดได้แก่ กลุ่มครูผูส้อน  และจากผลการศึกษาท่ีพบว่า 
บรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรของโรงเรียน           
วดัศรีสุดารามอย่างมีนัยสําคญั .01 แสดงว่าหากโรงเรียนมีบรรยากาศองค์การดี บุคลากรจะมีแรงจูงใจใน          
การปฏิบัติงานสูง ในทางตรงกันขา้มโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศองค์การไม่ดี บุคลากรจะมีความพึงพอใจใน           
การปฏิบติังานตํ่าไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวทศันะของนกัวิชาการดงัท่ีสมยศ นาวีการ กล่าวไวว้่า บรรยากาศ
องคก์ารมีความเช่ือมโยงกบัลกัษณะต่างๆ ท่ีมองเห็นได ้เช่น ความเป็นผูน้าํ พฤติกรรม และแรงจูงใจของบุคลากร   
โรงเรียนวดัศรีสุดารามซ่ึงบุคลากรขององค์การคือ ผูบ้ริหาร ครูปฏิบติัการสอน ครูพี่เล้ียง บุคลากรอ่ืนๆ จึงมี
บรรยากาศองคก์ารท่ีมีความสมัพนัธ์กนักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานดว้ยเช่นกนั 
  7.  จากการทดสอบสมมติฐานโดยการปรับระดบัค่าเฉล่ีย  (  ) ของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน   
ครูอตัราจา้ง และบุคลากรอ่ืนๆ ในดา้นบรรยากาศองคก์าร และความพึงพอใจของบุคลากรท่ีพบว่าแตกต่างกนั    
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเพราะบุคลากรเหล่าน้ีมีตาํแหน่ง หนา้ท่ี รายได ้อายุ และประสบการณ์การทาํงาน  
ท่ีแตกต่างกัน จึงน่าจะเป็นสาเหตุทําให้มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองค์การและความพึงพอใจต่อ             
การปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
  8. จากการศึกษาเอกสารท่ีกล่าวมาไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของบรรยากาศองคก์ารท่ีมีความ
แตกต่างกนับา้งเล็กนอ้ย เช่น มีบางท่านไดก้ล่าวถึงความรู้สึกของสมาชิกอ่ืนนอกองคก์ารท่ีมีต่อองคก์ารดว้ย แต่
ส่วนใหญ่ใหค้วามหมายไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั สรุปไดว้่าบรรยากาศองคก์ารหมายถึงกลุ่มของคุณลกัษณะ
ของความสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการรับรู้หรือการรับรู้ทั้งโดยทางตรงและทางออ้มของมวลสมาชิกใน
องคก์ารท่ีมีต่อองคก์าร พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน และผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานร่วมกนัในลกัษณะ หรือมิติต่างๆ
รวมถึงสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปและความสัมพนัธ์โดยรอบตวังานท่ีทาํและผูป้ฏิบติังานซ่ึงรวมกนัแลว้มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมขององคก์าร โครงสร้างองคก์าร และกระบวนการขององคก์ารทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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  9. องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การมีหลายลักษณะตามมุมมองของผู ้ศึกษา              
เม่ือประมวลทุกมุมมองเขา้ดว้ยกนั สรุปองคป์ระกอบของบรรยากาศขององคก์ารไดว้่าประกอบดว้ย โครงสร้างท่ี
กาํหนดข้ึนโดยองคก์ารเอง ความทา้ทายและความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ความอบอุ่นและการสนับสนุนซ่ึงจะใช ้ 
วดัการส่งเสริมมากกว่าบทลงโทษ ความสัมพนัธ์ระหว่างการให้รางวลัและการไดรั้บโทษ ความขดัแยง้ซ่ึงเป็น 
การรับรู้เก่ียวกบัความไม่เขา้ใจกนัของบุคลากรในหน่วยงาน มาตรฐานการปฏิบติังานและความคาดหวงั การเส่ียง
และความรับผิดชอบความเส่ียง การรวมอาํนาจและการตัดสินใจ ขนาดและสถานท่ีตั้ งขององค์การ รวมทั้ง        
การจดัสภาพทางกายภาพขององคก์าร  ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีลว้นแต่เป็นปัจจยัสาํคญัต่อบรรยากาศขององคก์าร 
  10. การท่ีบุคลากรพอใจในผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  หากบุคลากรไดรั้บการตอบสนองเก่ียวกบั
ความตอ้งการในดา้นร่างกายและความปลอดภยั ความเป็นตวัของตวัเองและความตอ้งการทางสังคมก็จะทาํให้
บุคลากรรู้สึกพอใจในงานและเต็มใจท่ีจะทาํหนา้ท่ีต่อไป  ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัทศันคติต่างๆ ซ่ึงไดม้าจากงานและ
ปัจจยัแวดลอ้ม เช่น ค่าจา้ง สถานภาพ โอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน  ความยุติธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา และความ
เหมาะสมของปริมาณงานด้วย  และความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีสําคญัต่อความพึงพอใจในการทาํงาน       
เม่ือความเครียดลดลงความพึงพอใจในการปฏิบติังานก็จะมีมากข้ึน  เม่ือนาํไปใชอ้าจกล่าวไดว้่าความพึงพอใจ  
ในการทาํงานสามารถท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารนั้นพฒันาไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  11.  ความพึงพอใจในการทาํงานของบุคคลมิใช่เกิดข้ึนเอง หากแต่ถูกกระทาํให้เกิดข้ึน     
และการสร้างความพึงพอใจนั้นตอ้งศึกษาความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยต์ามธรรมชาติก่อน หากได้รับ     
การตอบสนองอย่างเพียงพอจึงจะมีความตอ้งการทางสังคมในขั้นท่ีสูงข้ึน เช่นเดียวกนั กบัคนท่ีมีความพึงพอใจ 
ในการบริหารงาน มีความพึงพอใจในระบบการทาํงานย่อมทาํงานอย่าง มีความสุข และงานสําเร็จตามเป้าหมาย  
ท่ีวางไว  ้ส่วนมากเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความสําเร็จของงานท่ีทาํการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงานท่ีทาํ       
การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ความเจริญก้าวหน้าในตนเองและในอาชีพ ปัจจัยเหล่าน้ีทาํให้
คนทาํงานมีความรู้สึกในดา้นดี   มีความพึงพอใจในการทาํงาน 
  12. จากการวิจยัท่ีเก่ียวกบับรรยากาศและความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีกล่าวมาสรุป 
ไดว้่าบรรยากาศองคก์ารมีความสาํคญัท่ีจะเป็นตวับ่งบอกลกัษณะการบริหารงานขององคก์ารนั้นๆ ผูบ้ริหารท่ีมี
ความสามารถในการบริหารและประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่บุคลากร มีความเป็นผูน้าํกจ็ะทาํใหบ้รรยากาศ
องคก์ารเกิดความสามคัคี บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานและปราศจากอุปสรรคทุกประการ แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มผูบ้ริหารท่ีขาดความสามารถและไม่ประพฤติตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคลากรในองคก์ารของตนเอง
ก็จะส่งผลให้บรรยากาศองค์การขาดความสามคัคีมีอุปสรรคในการทาํงาน บุคลากรขาดขวญั และกาํลงัใจใน     
การทาํงาน จึงทาํใหง้านวิจยัแต่ละองคก์ารผลลพัธ์ท่ีไดใ้นแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผูบ้ริหารองคก์ารควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํงานกนัเป็นทีม เม่ือเกิดปัญหาจะไดป้รึกษากนัไดแ้ละ
ช่วยกนัแกไ้ข และผูท้าํงานเก่งจะไดถ่้ายทอดทกัษะ และความรู้ใหแ้ก่ผูร่้วมงานท่ีตอ้งการพฒันาตนเอง 
 2.  ผูบ้ริหารควรบริหารแบบมีส่วนร่วมใหบุ้คลากรทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทาํเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั
และช่วยใหง้านมีความสมบูรณ์เพิม่ข้ึน 
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 3.  ผูบ้ริหารควรรับรู้และยกยอ่งบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน รวม  
ทั้งการหารางวลัตอบแทนเพือ่เป็นกาํลงัใจดว้ย 
 4.  ผูบ้ริหารควรแบ่งสายงานและจาํแนกภาระงานใหช้ดัเจนเพื่อใหง้านเป็นท่ียอมรับของทุกคนซ่ึงจะ
ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานร่วมกนั 
 5.  ผูบ้ริหารควรจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการทาํงานให้เพียงพอ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองใชส้าํนกังาน เคร่ืองมือส่ือสารเป็นตน้ 
 6.  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสวสัดิการของบุคลากรใหดี้ข้ึนทุกดา้น เช่น เพ่ิมเบ้ียเล้ียง เบ้ียขยนั จดัทศันะศึกษา
นอกสถานท่ี เป็นตน้ 
 7.  ผูบ้ริหารควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นสวสัดิการและอ่ืนๆ ของโรงเรียน เช่น จดัตั้ง
สหกรณ์ของโรงเรียนเพือ่ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการทาํงานร่วมกนั 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1.  ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ดา้นการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร เช่น ภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหาร การบริหารเชิงกลยทุธ์ การบริหารโดยการตั้งเป้าประสงคห์รือรูปแบบอ่ืน ๆ ของการบริหารเพื่อวิเคราะห์  
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของบุคลากรโดยวิเคราะห์ว่าความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
หรือไม่กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานและประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมดา้นตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารองคก์าร ท่ีคาดว่าอาจส่งผล   
ให้ครูผูส้อน ครูพี่เล้ียง และบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียนเกิดความพึงพอใจ เช่น อาจเป็นด้านนโยบายของรัฐบาล       
ความเคล่ือนไหวด้านสังคม และการเมือง รวมทั้ งความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวข้องกับการนําองค์ความรู้ใหม่ๆ                    
สู่การบริหาร ฯลฯ 
 3.  ควรมีการศึกษาบรรยากาศขององคก์ารและความพึงพอใจของเด็กนักเรียนดว้ย เพื่อนาํผลท่ีได ้     
ไปปฏิรูปการจดัการศึกษาใหเ้กิดประโยชนโ์ดยตรงสู่นกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานขาย  

บริษัท ทโีอที จํากัด(มหาชน)* 
The Factors Affecting the Working Motivation of TOT’ S Sales Persons 

 
 นางชญัญา  อชิรศิลป์** 

Mrs. Chanya Achirasin** 

             
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขายบริษทั    
ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายตามปัจจยัส่วนบุคคล 
และ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานขาย ประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ี    
ใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานขายสินคา้และบริการ จาํนวน 339 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ใชไ้คสแควร์ 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั
(มหาชน) ในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง 2) แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานขายเม่ือเปรียบเทียบตามอาย ุ      
และอายุงาน มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เม่ือเปรียบเทียบตาม เพศ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส และประสบการณ์ในการทาํงานขาย พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั 3) ปัจจัยด้านงาน 5 ด้าน   
ไดแ้ก่  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
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ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน  
ของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to 1) examine the level of working motivation of sales persons of TOT 
Public Company Limited, 2) compare their motivation level by demographic factors and 3) analyze the factors 
relating to their working motivation. The target population and sample were the sales persons of TOT Public 
Company Limited. A total of 339 respondents were as samples of the target sales persons. The questionnaire was used 
as the tool for collecting data. The collected data was subjected to various statistical analyses including percentage, 
mean, standard deviation, t-test, analysis of variance, and Chi-square. 
 The results were reported that:  1) all aspects of working motivation of the respondents were in average 
level. 2) age, and employment tenure of the TOT sales persons showed statistical difference at the level of 0.05           
in level of working motivation, while gender, education level, marital status, and working experience were not 
considered to be different at the level of 0.05 in their level of working motivation.  3) there were positive relationship, 
at the 0.01 level of significance, between working motivation level and five aspects of working characteristics, 
namely; types of work, the career progress and stability, the relationship within workplace, the satisfaction of wage 
and welfare, and the working environment. 
 
ความนํา 
 องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2497 โดยมีวตัถุประสงค ์   
หลักในการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีรัฐบาลเป็นผูก้าํกับดูแลด้วย
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคมของโลก อีกทั้ งประเทศไทย ได้ทําข้อผูกพัน             
ต่อองคก์ารการคา้โลก  (WTO) โดยมุ่งเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมในปี  2549 องคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย  
จึงไดด้าํเนินการแปรสภาพตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ และไดจ้ดทะเบียนเป็น บริษทัมหาชน จาํกดั โดยใชช่ื้อว่า 
“บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) หรือ TOT Corporation Public Company Limited” โดยมีทุน              
จดทะเบียน  6,000  ลา้นบาท  กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2546 ต่อมาบริษทั 
ทศท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) ไดเ้ปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) หรือ TOT Public 
Company Limited เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2548 เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดจ้ดจาํช่ือ และตราสินคา้ของบริษทัไดง่้ายข้ึน    
ซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในยคุปัจจุบนัได ้
 จากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงในหลายๆ  ด้านได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจด้าน
โทรคมนาคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบายรัฐบาลกาํหนดใหป้ระชาชนจะตอ้งเขา้ถึงเทคโนโลย ีและการส่ือสารได้
ทุกระดบั นโยบายให้รัฐวิสาหกิจต่างๆ เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัมหาชน มีการกระจายหุ้นไปสู่นักลงทุนและ
ประชาชนทัว่ไป การจดัตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อทาํหนา้ท่ีดูแลและควบคุมการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม  ทาํให้การแข่งขนัในเร่ืองการให้บริการโทรคมนาคมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน จาก
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กระแสการเปล่ียนแปลงและแนวนโยบายต่างๆ ของรัฐท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ไดส่้งผลกระทบต่อบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน)โดยตรง ซ่ึงจากเดิมเป็นผูก้าํกบัดูแลและผูใ้ห้บริการ กลายเป็นเพียงผูป้ระกอบการเท่านั้น ทาํให้
บริษทั ทีโอที จํากัด(มหาชน) ต้องเร่งปรับเปล่ียนตนเอง โดยการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และ
กระบวนการบริหารงานภายในองคก์ร  เพื่อใหเ้กิดพลงัในการขบัเคล่ือนธุรกิจ สาํหรับรองรับกบัการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนในสภาพความเป็นจริงตลาดส่ือสารโทรคมนาคมไทย   มิไดมี้เพียง บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) เท่านั้น    
ยงัประกอบดว้ย  บริษทั  ทรู  คอร์ปอเรชัน่  จาํกดั(มหาชน)  บริษทั ไทยเทเลโฟน  แอนด ์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่  จาํกดั
(มหาชน) บริษทัแอด๊วา๊นซ์ อินโฟเซอร์วิส จาํกดั(มหาชน) บริษทั โทเท่ิล  แอกเซส  คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
เป็นตน้ และเม่ือมีการเปิดตลาดการแข่งขนัเสรี บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ยงัตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูงในด้านเงินลงทุน  เทคโนโลยี และประสบการณ์เชิงธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ ดงันั้น บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) จึงจาํเป็นตอ้งเร่งปรับตวัใหส้ามารถสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหไ้ดสู้งสุดแบบครบวงจร  เพื่อใหส้ามารถเป็นผูน้าํและครองส่วนแบ่งตลาดใหไ้ดสู้งสุด     
 แมว้า่  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จะมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นโครงข่ายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ แต่การ
ประกอบธุรกิจภายใตก้รอบและระเบียบของราชการมานาน เม่ือมีการเปล่ียนระบบการทาํงานเป็นรูปแบบบริษทั  
และพนกังานส่วนใหญ่ตอ้งเปล่ียนหนา้ท่ีงานจากเดิมมาทาํหน้าท่ีการขายและการตลาด ซ่ึงพนักงานส่วนมาก      
มาจากด้านสนับสนุนไม่มีความรู้ความชํานาญในการนําเสนอสินคา้และบริการทาํให้ไม่สามารถขายสินคา้       
และบริการเหนือกว่าคู่แข่งขนั ประกอบกบัระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีทาํหนา้ท่ีขายไม่มี
การกาํหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้พนกังานขายทุ่มเทให้กบังาน อีกทั้งบริษทัคู่แข่งขนัมีการกาํหนดการ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนกังาน เพื่อกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการสร้างยอดขายใหก้บัองคก์ร    
จะเห็นไดว้่าในธุรกิจปัจจุบนั  หน่ึงในกลยุทธ์ท่ีนิยมใชก้็คือ การมีพนกังานเป็นผูน้าํสินคา้และบริการไปสู่ลูกคา้
โดยตรง หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า  “พนกังานขาย” ซ่ึง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่มีความชาํนาญดีพอใน
การนาํเสนอสินคา้และบริการโดยพนกังาน 
 แต่อยา่งไรกต็าม บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีแผนในการพฒันาบุคลากรใหส้ามารถนาํเสนอสินคา้
และบริการอยา่งมืออาชีพ โดยการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ และกระตุน้ใหพ้นกังานสร้างสรรค ์
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่องคก์ร เพื่อให้องคก์รมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลง และมุ่งสู่การให้บริการ 
ในรูปแบบธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ควรจะตอ้งทราบถึงความตอ้งการ
ผลประโยชนต์อบแทนในการปฏิบติังานในรูปของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานขาย ซ่ึง บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ยงัไม่เคยมีการศึกษาในเร่ืองดงักล่าวมาก่อน 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานขาย 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)” เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารระดับสูงใช้ประกอบการพิจารณาเก่ียวกบันโยบาย     
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารไดห้าทางแกไ้ขปรับปรุงในการบริหารองคก์ร 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนักงานขาย ซ่ึงจะทาํให้ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สามารถแข่งขนัในเชิงธุรกิจได ้  
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
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 1.  เพือ่ศึกษาระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขาย  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขายแตกต่างกนั    
ปัจจยัดา้นงาน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขาย ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีขายสินคา้และบริการโดยตรงตามโครงสร้าง
องคก์ร ปีพ.ศ. 2548  ของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 2,191 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดจ้าก
พนกังานขายท่ีปฏิบติังานทัว่ประเทศ จาํนวน 339 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส   
อายงุาน และประสบการณ์ในการทาํงานขาย 
 ตอนท่ี  2 ปัจจยัดา้นงานของพนักงานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยชุดคาํถามใน
ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าท่ีงาน ด้านสัมพนัธภาพในการทาํงาน       
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  แบบ Likert Scale   ซ่ึงมีอยู ่5 ระดบั 
 ตอนท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) แบบ Likert Scale   
ซ่ึงมีอยู ่5 ระดบั 
 
การเกบ็รวบรวม 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ตามส่วนงานทั้ง
ในเขตนครหลวงและภูมิภาค  จาํนวน 339 ชุด โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามคืนท่ีผูว้ิจยั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานของพนกังานขาย โดยใชค่้าเฉล่ีย 
( x ) (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การศึกษาค่าเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลทั้ง 6ลกัษณะกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานขาย โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตวัแปรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่ม และค่า t-test สาํหรับตวัแปรท่ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
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 4. การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านงานกับปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานขาย ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) โดยตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามีลกัษณะขอ้มูลอยู่ในระดบัมาตรอตัราส่วน (Ratio Scale) หรือระดบั
อนัตรภาค (Interval Scale)    ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน 
ดา้นสมัพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
67.60  มีอายรุะหวา่ง 31–40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 42.50  มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.90  
มีสถานภาพสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 55.20 มีอายงุานตั้งแต่ 11–20  ปี คิดเป็นร้อยละ 51.30  และมีประสบการณ์
ในการเป็นพนกังานขายตํ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 
 2. ปัจจยัดา้นงานของพนกังานขายบริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) สรุปไดว้า่ มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.32) ซ่ึงมีความคิดเห็นท่ีใกลเ้คียงกนัเกือบทุกๆ ดา้น เม่ือ
พิจารณาแยกในแต่ละดา้น พบว่า พนกังานขายมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานอยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 
ตามลาํดบัดงัน้ี 
  2.1  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ระดบัปานกลาง ( x  = 3.29) 
  2.2  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน ระดบัปานกลาง ( x  = 3.14) 
  2.3  ดา้นสมัพนัธภาพในการทาํงาน ระดบัปานกลาง ( x  = 3.41) 
  2.4  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ระดบัปานกลาง ( x  = 3.42) 
  2.5  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ระดบัปานกลาง ( x  = 3.33) 
 3. แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พบว่า ระดบัความคิดเห็น
ของพนกังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.48)  แสดงถึง พนกังานขายส่วนมากมีแรงจูงใจ   ในการ
ทาํงานระดบัปานกลางหรือมีระดับแรงจูงใจในการทาํงานพอใช้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ท่านพยายามทาํงานอย่างเต็มท่ีเพื่อสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัและรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อบริษทั ( x  = 
3.86) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ท่านหมดกาํลงัใจทาํงานเพราะถูกซํ้ าเติมจากผูบ้งัคบับญัชา เม่ือทาํงานผดิพลาด  
( x  =  2.86) 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นงานกบัแรงจูงใจในการ
ทาํงานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สรุปไดด้งัน้ี 
  4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั 
   1. เพศ พนักงานขายท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกัน    
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   2. อาย ุพนกังานขายท่ีมีอายตุ่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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   3. ระดับการศึกษา พนักงานขายท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจใน      
การทาํงานไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   4. สถานภาพสมรส   พนกังานขายท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การทาํงานไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
   5. อายุงาน  พนกังานขายท่ีมีอายุงานต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่าง
กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   6. ประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขาย  พนักงานขายท่ีมีประสบการณ์ใน 
การเป็นพนกังานขายมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนัซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  4.2 ปัจจยัดา้นงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที 
จาํกัด (มหาชน) โดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยด้านงานมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน         
ในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงแสดงว่า  เม่ือปัจจยัดา้นงานสูงมากเท่าใดกจ็ะทาํใหแ้รงจูงใจ
ในการทาํงานของพนักงานขายสูงตามไปด้วยในทางกลบักันเม่ือพนักงานขายมีปัจจัยด้านงานตํ่าก็จะทาํให ้           
มีแรงจูงใจในการทาํงานตํ่าตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 เม่ือนาํมาวิเคราะห์แยกเป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นงานทุกๆ ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน   
ท่ีปฏิบติั ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ปัจจยัดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ในทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
อภปิรายผล 
 1. ปัจจยัดา้นงานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานขายในดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของพนกังานขายโดยภาพรวม และรายดา้นอยู ่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความคิดเห็นใกลเ้คียงกนัเกือบทุกๆ ดา้น เม่ือพิจารณาแยกในแต่ละดา้น พบว่าพนกังานขาย 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานอยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ( x  = 
3.42) ดา้นสัมพนัธภาพในการทาํงาน ( x  = 3.41) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ( x  = 3.33) และดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั ( x  = 3.29) ส่วนดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( x  = 3.14)         
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการทาํงานของ DeCenZo and 
Robbins(1994) ไดเ้สนอแนวคิดว่า เม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ม่ไดรั้บการตอบสนอง (Deprivation) ว่าสามารถ
นาํไปสู่แรงกดดนัท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์ กล่าวคือ แรงกดดนัท่ีพึงประสงค ์(Function tension) จะ
นาํไปสู่การเกิดแรงจูงใจ หรือเป็นความปรารถนาท่ีจะตอบสนองความตอ้งการและใชค้วามพยายามเพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ดังนั้น แรงจูงใจ จึงเป็นปัจจัยสําคญัอย่างหน่ึงในอนัท่ีจะก่อให้เกิดความสําเร็จ ถ้ามีแรงจูงใจมาก
แนวโน้มท่ีงานนั้นจะสําเร็จจะมีมาก ถ้ามีแรงจูงใจน้อย ความสําเร็จในงานนั้นย่อมมีน้อย แม้ว่าเราจะสร้าง
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แรงจูงใจข้ึนมามากนอ้ยเพียงใดก็ตาม  ความสาํเร็จในงานนั้นก็ยงัคงจะผนัแปร (Varies) ไปไดเ้พราะยงัมีปัจจยั
หรือองคป์ระกอบอ่ืนๆ อีก 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั  จากการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ 
  2.1 พนักงานขายท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการทํางานไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547) ซ่ึงพบว่า พนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่ ท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาต่างกนัพบว่าไม่มีความแตกต่าง
กนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในปัจจุบนับทบาทและความเสมอภาคของเพศหญิง และเพศชายเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
ซ่ึง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ก็มีนโยบายต่างๆ ในการบริหารงานเท่าเทียมกนัทั้งกบัเพศหญิง และเพศชายไม่
ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การพิจารณาเล่ือนปรับเปล่ียนตาํแหน่ง หรือการพิจารณาค่าตอบแทนกว็ดัจากผลการ
ปฏิบติังาน ดงันั้น พนกังานขาย ท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
  2.2 พนกังานขายท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้  เม่ือพิจารณารายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
พนกังานขายท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปีข้ึนไป มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่าพนกังานขายท่ีมีอาย ุตํ่ากว่า 40 ปี
ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ พบว่าไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547) ซ่ึงพบว่าพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย  สํานกังานใหญ่ ท่ีมีอายุ อายุงาน และรายได้มาก ก็ยิ่งมีแรงจูงใจในองคก์รมาก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากพนกังานขายกลุ่มท่ีมีอายุมากก็จะมีการส่ังสมประสบการณ์ในการทาํงานจนสามารถปรับตวัเอง และมี
การพฒันาจนประสบความสาํเร็จ ซ่ึงคนในวยัน้ีจะมีรายไดแ้ละตาํแหน่งงานท่ีสูง ถือว่าเป็นวยัท่ีมีความพร้อมใน
ทุกๆ ดา้น 
  2.3 พนกังานขาย ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จากการวิเคราะห์ พบว่า พนกังานขาย ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี จาํนวน 220  คน คิดเป็นร้อยละ 64.90  รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.90  และวุฒิการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั    
การวิจยัของ กฤษณา แซ่เล่า (2542) ซ่ึงพบวา่ ระดบัการศึกษาของพนกังานองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยไม่มี
ความสมัพนัธ์ กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
  2.4 พนกังานขาย ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ซ่ึงจากการวิเคราะห์ พบว่า ไม่ว่าพนักงานขายจะมีสถานภาพโสดสมรส หรือ     
หย่าร้าง ก็สามารถทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ดงันั้น พนักงานขายท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานไม่แตกต่างกนั 
  2.5 พนักงานขาย ท่ีมีอายุงานต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงานแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไป      
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณารายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
พนกังานขายท่ีมีอายุงานมากกว่า 20 ปีข้ึนไป  มีแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่าพนกังานขายท่ีมีอายุงานตํ่ากว่า    
20 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Harrell (1972, P.266-274) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ     
ในการทาํงาน ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นการจดัการ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ี
เพราะเม่ือพนักงานขายมีอายุงานมากข้ึน ประสบการณ์ในการทาํงานก็จะมากตามไปด้วย ซ่ึงทาํให้เกิดทกัษะ      
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ในงานท่ีทาํอยู่รวมถึงความชาํนาญมากกว่าผูที้มีอายุนอ้ยกว่า จึงทาํให้ประสบผลสําเร็จในงานมากกว่าพนักงาน    
ท่ีมีอายุงานนอ้ยกว่า เน่ืองจากพนกังานกลุ่มท่ีมีอายุงานนอ้ยก็อาจจะคิดเปล่ียนงานใหม่ท่ีไดผ้ลตอบแทนที่ดีกว่า 
จึงทาํใหค้วามสนใจในงานลดลง 
  2.6 พนกังานขาย ท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นพนกังานขายต่างกนัมีแรงจูงใจในการทาํงาน
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ส่วนมาก
มีประสบการณ์ในการเป็นพนกังานขายตํ่ากว่า 5 ปี มีมากถึง จาํนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 60.20 รองลงมาไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขายตั้ งแต่  5 – 10 ปี  จํานวน  86 คน  คิดเป็นร้อยละ  25.40                   
กลุ่มท่ีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขายมากกว่า 15 ปี มีจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ8.60 และกลุ่มท่ีมี
จาํนวนน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานขายตั้ งแต่ 11 – 15 ปี  มีจาํนวน 20 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 5.90  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ นพรัตน ์กาณจนวิสุทธิเดช (2544) ซ่ึงพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการกรมเสมียนตรา ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3. ปัจจยัดา้นงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานขายโดยภาพรวม 
พบว่า ปัจจัยดา้นงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานขายในทางบวกอย่างมีนัยสําคญั    
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงแสดงว่า  เม่ือปัจจยัดา้นงานสูงมากเท่าใด กจ็ะทาํใหแ้รงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
ขายสูงตามไปด้วย ในทางกลบักันเม่ือพนักงานขายมีปัจจัยด้านงานตํ่าก็จะทาํให้มีแรงจูงใจในการทาํงานตํ่า      
ตามไปดว้ย  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของ เฟรดเดอริค เฮอร์
สเบิร์ก (Frederrick Herzberg) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างแรงจูงใจมนุษยไ์วใ้นทฤษฎีจูงใจ–คํ้าจุน หรือ
ทฤษฎีองคป์ระกอบคู่ ดว้ยความเช่ือว่าคนจะมีความสัมพนัธ์กบังาน และทศันคติท่ีมนุษยมี์ต่องานจะมีผลโดยตรง
ต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของงานนั้นๆ โดยองคป์ระกอบทางดา้นจูงใจจะตอ้งมีค่าเป็นบวกเท่านั้น จึงจะ
ทําให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานข้ึนมาได้ แต่ถ้าเป็นลบก็จะทําให้บุคคลไม่พึงพอใจในงานอย่างใด               
ส่วนองคป์ระกอบทางดา้นคํ้าจุนหรือสุขอนามยั ถา้มีค่าเป็นลบบุคคลจะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจในงานแต่อยา่งใด  
เน่ืองจากองคป์ระกอบทางดา้นปัจจยัคํ้ าจุนหรือสุขอนามยัน้ีมีหน้าท่ีค ํ้าจุน หรือบาํรุงรักษาบุคคลให้มีความพึง
พอใจในงานอยู่แล้ว  และสอดคล้องกับการวิจัยของ จิตราพร จันทรกูล (2545) ซ่ึงพบว่า พนักงานบริษัท          
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานทั้ง 8 ดา้น 
ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน  สรุปไดว้่าทั้งสองปัจจยัตอ้งมี  
ในเชิงบวกเท่านั้น จึงจะทาํใหค้วามพงึพอใจในงานของบุคคลเพิม่มากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยั 
 1. ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน 
  จากผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานขาย บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) โดยภาพรวมพนกังานขายตอ้งการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงานเพ่ือสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัฯ 
เพราะเช่ือมัน่ว่าบริษทัมีความมัน่คงและมีศกัยภาพในการแข่งขนับริษทัอ่ืนๆ ได ้ อยา่งไรก็ตาม การจูงใจบุคคล    
ในองค์กรมีความสําคญัท่ีทาํให้สมาชิกในองค์กรเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ท่ีทาํให้บุคคลแสดง
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พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสมได ้ความสาํเร็จของผูบ้ริหาร คือการทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้
น้อยท่ีสุด และทําให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาให้มากท่ีสุด ความไม่พึงพอใจในความต้องการ           
ของสมาชิกในองคก์รทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได ้ โดยการรักษาหรือปรับปรุงระดบั
แรงจูงใจให้สูงข้ึน ดว้ยการพิจารณาใชส่ิ้งจูงใจต่างๆ ท่ีพนักงานคาดหวงัจากองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน     
ในส่ิงท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น นโยบายการบริหารท่ีชดัเจน เป็นธรรม ใหพ้นกังานมีความพอใจในการทาํงานโดยจดั
ให้ทาํงานท่ีตรงกับความรู้ความสามารถ การยกย่องช่ืนชม เม่ือพนักงานมีผลการทาํงานดี โดยการประกาศ        
คุณความดี หรือการเล่ือนตาํแหน่ง  การพฒันาความรู้ความสามารถ ให้พนกังานมีอิสระในการคิดและตดัสินใจ  
ในขอบเขตความรับผิดชอบท่ีตนทาํอยู่ สร้างความมัน่ใจว่าองคก์รจะสามารถดาํเนินการต่ออย่างมัน่คง พนกังาน
สามารถพึ่ งพาองค์กรในการทาํงานตลอดอายุงาน มีหลกัประกันว่าจะไม่ปลดพนักงานออกจากงาน ทาํให้
พนักงานรู้สึกว่าตนมีความสําคญั มีคุณค่าต่อองค์กร มีส่วนร่วมในการทาํให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองรุดหน้าและ         
มีศกัยภาพในการแข่งขนับริษทัอ่ืนๆ ได ้ จากท่ีกล่าวมาถือว่าเป็นจูงใจพนกังานซ่ึงเป็นส่ิงตอบแทนทางจิตใจหรือ
เป็นส่ิงตอบแทนภายใน  ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการทาํงานดีกว่า และยัง่ยืนกว่าผลตอบแทนภายนอก
หรือในรูปของตวัเงิน  แต่อยา่งไรก็ตาม องคก์รไม่ควรมองขา้มในส่วนผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ควรมีการบริหาร
จดัการอยา่งเหมาะสมและยติุธรรม การปรับเปล่ียนรูปแบบระบบการจ่ายผลตอบแทนท่ีเนน้ผลงาน ซ่ึงอาจจะเป็น
ผลตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนและสวสัดิการ การแบ่งผลกาํไรหากองคก์รมีผลกาํไรท่ีดี โดยถือเป็น
รางวลัท่ีพนักงานขายทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงาน เพื่อเป็นการกระตุน้ปลุกเร้าให้พนักงานในองค์กรมี
กาํลงัใจ มีความตั้งใจ และเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ในองคก์รธุรกิจการจูงใจมีความจาํเป็น
ต่อกระบวนการเพ่ิมผลผลิตทั้ งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้ งนั้น เพราะบุคคลท่ีได้รับการจูงใจท่ีถูกตอ้ง        
จะทาํงานอย่างเต็มเวลา เต็มกาํลงั มุ่งมัน่ท่ีจะให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด ซ่ึงจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของ
องคก์รและความสาํเร็จของตนเอง 
 2. ด้านการส่งเสริมปัจจยัจูงใจในการทาํงาน 
  2.1 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  จากการวิจยั พบว่า ลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในการทาํงานมากเป็นอนัดบัแรก โดยมีค่าประสิทธิสหสมัพนัธ์ท่ีระดบั 0.565  ซ่ึงทาํใหเ้ห็นว่าองคก์รควรพิจารณา
ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถ จาํนวนปริมาณงาน การมีส่วนร่วมในการทาํงาน รวมถึง
ความชอบและความถนดัเหมาะสมกบัพนกังาน 
  2.2 ด้านสัมพันธภาพในการทํางาน จากการวิจัย พบว่า สัมพันธภาพในการทาํงาน             
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทํางาน โดยมีค่าประสิทธิสหสัมพันธ์ท่ีระดับ 0.531 ซ่ึงทําให้เห็นว่า      
พนักงานขายให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานซ่ึงตอ้งทาํงานร่วมกัน    
และติดต่อประสานงานกนั ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อจิตใจในการทาํงาน  องค์กรควรส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่าง
พนักงานในระดับต่างๆ โดยการจดัโครงการสัมมนาร่วมกนั การแข่งขนักีฬาภายใน เป็นตน้ เพื่อให้พนักงาน       
มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัในการทาํงานซ่ึงจะทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งล่ืนไหลและเกิดผลงานท่ีดีตามมา 
  2.3  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน  จากการวิจยั พบว่า ความกา้วหนา้และ
ความมัน่คงในหนา้ท่ีงาน  มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน โดยมีค่าประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ีระดบั 0.486 ซ่ึงทาํ
ใหเ้ห็นวา่ พนกังานตอ้งการความกา้วหนา้ในการเล่ือนตาํแหน่งงาน รวมถึงความมัน่คงขององคก์รและโอกาสท่ีจะไดรั้บ
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การพฒันาความรู้ความสามารถ  องคก์รจึงจาํเป็นตอ้งเร่งสร้างความเช่ือมัน่ และใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนในดา้น
ต่างๆ  รวมถึงเกณฑพ์ิจารณาท่ียติุธรรมและเป็นท่ียอมรับของพนกังานทั้งองคก์ร 
   2.4  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  จากการวิจยั พบว่า สภาพแวดลอ้มในการทาํงานมี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน โดยมีค่าประสิทธิสหสัมพนัธ์ท่ีระดับ 0.464 องค์กรควรจะรักษาสภาพ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน  เช่น อาคารสถานท่ีทาํงาน ห้องทาํงานท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกสบายและความ
คล่องตวัในการทาํงาน เพื่อใหเ้อ้ือต่อการทาํงานท่ีสะดวก สบาย รวดเร็วและคล่องตวั 
  2.5  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  จากการวิจยั ค่าตอบแทนและสวสัดิการมีความสัมพนัธ์
กบัแรงจูงใจในการทาํงาน โดยมีค่าประสิทธิสหสมัพนัธท่ี์ระดบั 0.371 องคก์รควรใหค้วามสาํคญัในดา้นผลตอบแทน
ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินท่ีพนักงานขายไดรั้บตามปริมาณงานและความรับผิดชอบ เช่น เงินเดือนโบนัส 
สวสัดิการต่างๆ ให้สอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยอาจมีการสํารวจความคิดเห็นหรือความตอ้งการในด้าน
สวสัดิการ เพือ่พิจารณากาํหนดนโยบายการใหส้วสัดิการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน 
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 
 1. ควรขยายขอบเขตดา้นเน้ือหาของการศึกษา โดยนาํทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์เบอร์ก กาํหนดกรอบ
แนวคิดการศึกษาใหค้รบถว้นทั้ง  12  ปัจจยั  เพื่อใหผ้ลการศึกษาสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 2. ควรมีการขยายผลการศึกษาในเร่ืองดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง  โดยการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานขาย บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ใหค้รบถว้น เพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้มูลท่ีเป็นผลจากการศึกษาและหาขอ้แตกต่างของระดบัความคิดเห็นและปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
เพื่อให้ผูบ้ริหารระดบัสูงนาํไปเป็นขอ้มูลสําหรับการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคาร         
นครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน)        
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทยจาํกัด (มหาชน)          
ของผูใ้ช้บริการจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของธนาคาร         
นครหลวงไทยจาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 385 คน เคร่ืองมือในการ               
เก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที        
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัย พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับของประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคาร        
นครหลวงไทย(มหาชน) ในดา้นรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานท่ี ดา้นอุปกรณ์  
และด้านระบบการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก จาํนวน 2 รายการ 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน)            
ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ สําหรับผูใ้ช้บริการท่ีมี        
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน) 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี  ความพึงพอใจโดยรวม 
และรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 
 
Abstract 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 278

 The purposes of this research were to study the user’s opinions about service efficiency of Siam  
City bank public company limited in the 13th Region, to study the user’s satisfaction of Siam City bank public 
company limited in the 13th Region, to compare the opinion about the service efficiency of Siam City bank 
public company limited in the 13th Region, classified by personal factors, and to compare the users’ satisfaction 
of Siam City bank public company limited in the 13th Region, classified by personal factors. There were 385 
samples. The questionnaire was used as a research tool. The statistical data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and analysis of variance. 
 The research results revealed that the user’s opinion about service efficiency of Siam City bank 
public company limited overall was at moderate level. Considered aspect by aspect, the user’s opinions in 
aspects of place, instruments, and service system were at moderate level, but in personal aspect at were high 
level. The user’s satisfaction of Siam City bank public company limited overall was at moderate level. 
Considered item by item, the service user’s satisfaction was at high level for 2 items. The comparison results of 
the opinion about the service efficiency of Siam City bank public company limited, classified by personal 
factors showed that the service user with different sex, age, and career had the opinion with statistical difference 
at significant level of 0.05. In addition, the comparative results of the users’ satisfaction of Siam City bank 
public company limited, classified by personal factors showed that the user with different sex, age, career, and 
educational level had the satisfaction with no statistical difference.  
 
ความนํา 
 การประกอบกิจการธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเร่ิมตน้คร้ังแรกในปี พ.ศ.2431 เม่ือธนาคารสัญชาติ
องักฤษ คือธนาคารฮ่องกง และเซ่ียงไฮ ้ไดเ้ขา้มาดาํเนินการ และหลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2449 ธนาคารพาณิชย ์   
แห่งแรกของไทยก็ไดถู้กจดัตั้งข้ึนมามีช่ือว่า แบงคส์ยามกมัมาจล ในปัจจุบนัคือธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงนบัเป็นกา้วแรกของคนไทยในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์
 การดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์ในระยะเร่ิมตน้นั้นเป็นการใหค้วามสะดวกทางดา้นการคา้ระหว่าง
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในระยะต่อมาธุรกิจธนาคารได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ธนาคารพาณิชยไ์ทยจึงเร่ิมมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากข้ึนเร่ือย ๆ และขยายสาขาได้
มากกวา่สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ ซ่ึงถูกควบคุมจาํกดัในเร่ืองการเปิดสาขา เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาในดา้นการ
แข่งขนักับธนาคารพาณิชยไ์ทย นอกจากนั้นธนาคารพาณิชย์ไทยยงัไม่จาํกัดตัวเองแต่เฉพาะการให้สินเช่ือ
ต่างประเทศแต่ยงัขยายขอบเขตการใหสิ้นเช่ือไปยงัธุรกิจอ่ืน ๆ อยา่งกวา้งขวาง 
 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) เดิมมีช่ือว่า “บริษทั ธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย จาํกดั 
ก่อตั้งข้ึนในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2484 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000.00 บาท 
โดยสาขาแห่งแรกตั้ งอยู่ท่ีถนนราชดาํเนินกลาง (ปัจจุบนัเป็นธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั(มหาชน) สาขา        
ราชดาํเนิน) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2484 รับตราตั้งพระราชทานโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้เป็น
ธนาคารอยู่ในพระบรมราชูปถมัภ์ มานานถึง 60 ปี รวมทั้งไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเคร่ืองหมาย 
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“พระมหามงกุฎ” เป็นสัญลกัษณ์ประจาํธนาคาร ในเดือนสิงหาคม 2537 ธนาคารเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ละทาํการซ้ือขายเป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนเมษายน 2545 แมว้่าการดาํเนินงานของธนาคารนครหลวงไทย 
จาํกดั(มหาชน) จะประสบปัญหาต่างๆมากมายทาํใหธ้นาคารถูกธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนฟ้ืนฟูระบบ
สถาบันการเงินเขา้มาดูแลเพ่ือจะได้เสริมสภาพคล่องของธนาคารให้ดีข้ึน และได้เปล่ียนการดําเนินงาน            
จากธนาคารพาณิชยเ์อกชน เป็นธนาคารในรูปรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลเขา้มาถือหุ้นและควบคุมการดาํเนินงาน          
ตลอดระยะเวลาท่ีรัฐบาลเขา้มาควบคุมธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ก็ยงัสามารถดาํเนินธุรกิจฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆและปรับตัวให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างราบร่ืนด้วยดี       
ในท่ีสุดธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ก็สามารถชาํระหน้ีคืนกองทุนฟ้ืนฟูของรัฐบาลจนเสร็จส้ิน และ
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั(มหาชน) ไดเ้ปล่ียนเป็นธนาคารพาณิชยเ์อกชนอยา่ง
สมบูรณ์เตม็รูปแบบ และธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ไดก้า้วข้ึนสู่ธนาคารท่ีมีขนาดของสินทรัพยใ์หญ่
เป็นอนัดบั 5 ของประเทศภายหลงัจากควบรวมกิจการกบัธนาคารศรีนคร ส่วนในดา้นการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึน           
มีทั้งรูปแบบของการแข่งขนัระหว่างธนาคารพาณิชยไ์ทยดว้ยกนัเองและธนาคารพาณิชยข์องต่างชาติ ธนาคาร  
นครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) เองไดเ้ร่งพฒันาบริการในทุกดา้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการใหเ้ป็นท่ี
พอใจและประทบัใจของลูกคา้ และกาํหนดใหปี้ 2548 เป็นปี แห่งคุณภาพในการใหบ้ริการและกาํหนดวิสัยทศัน์
เป็นสถาบนัการเงินชั้นนาํท่ีใหบ้ริการ ครบวงจร (universal service) กบัธุรกิจภายในประเทศ และลูกคา้รายยอ่ย
โดยใชเ้ครือข่ายสาขาท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ โดยการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการทั้งในดา้นสถานท่ี และบุคลากร 
และประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถาบนัการเงินท่ีดีท่ีสุดโดยมีภารกิจหลกั   
ในการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีหลากหลาย   เพือ่ใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
 ในฐานะท่ีผูวิ้จยัเป็นพนกังานคนหน่ึงของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) จึงมีความปรารถนา
ดีและมีจิตสํานึกเพื่อองค์กรตลอดจนต้องการให้ธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด(มหาชน) เป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถแข่งขนักบัธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืนๆไดอ้ย่างเต็มภาคภูมิ  จึงสนใจท่ีจะทาํการวิจยั
ประสิทธิภาพในการให้บริการของธนาคาร และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการโดยการศึกษาประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั(มหาชน) จะศึกษาเฉพาะสาขาธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ในสังกดัสาํนกังานเขต 13 ในดา้นสถานท่ี  ดา้นอุปกรณ์ ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพในการให้บริการ เพ่ือนาํผล
การศึกษา เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการแกไ้ขปรับปรุง เสนอแนะ การใหบ้ริการของธนาคาร ใหมี้ประสิทธิภาพ และ
สนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไปใหม้ากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน) 
 2.  เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   
 4.  เพือ่เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
สมมุติฐานการวจิยั 
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 1.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ของ
ผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 2.  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
แตกต่างกนั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทย  จาํกดั(มหาชน) 
ภายในสาํนกังานเขต 13 จาํนวน 13 สาขา ในช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2549 มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 3,329 คน  
 การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตาม Krejcie และ Morgan (1970, p.608) โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบ
บงัเอิญ (By Accidental Sampling) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 345 คน และแจกตามสาขาดงัน้ี สาํนกังานใหญ่ 
จาํนวน 30 ชุด และสาขายอ่ยจาํนวน 15 – 20 ชุด 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้คาํถามทั้งส้ิน 4 ส่วน 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของธนาคาร มีลกัษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ สอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ  อาชีพ และระดบัการศึกษา 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการมาใชบ้ริการธนาคาร มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
  ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคาร จาํแนกออกเป็น
ดา้น คือ ดา้นสถานท่ี ดา้นอุปกรณ์ ดา้นบุคลากร ดา้นคุณภาพการให้บริการ) ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) 
  ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล จากให้ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการของธนาคารโดยแจก
แบบสอบถามไปยงัสาขา ในสาํนกังานเขต 13 ทั้งหมด จาํนวน 13สาขา โดยส่งแบบสอบถามไปยงัสมุห์บญัชีสาขา 
โดยใหส้มุห์บญัชีประจาํสาขา แจกแบบสอบถามใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 6 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
  ตอนท่ี2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการมาใชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)
โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
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  ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนคร
หลวงไทยจาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และ ระดบัการศึกษา โดยใชค่้าเฉล่ีย   
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ตอนท่ี 4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคาร
นครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และ ระดบัการศึกษา โดยใช้
การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
  ตอนท่ี  5 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการธนาคารนครหลวงไทยจํากัด 
(มหาชน) โดยใชค่้าเฉล่ีย   และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ตอนท่ี 6  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการธนาคารนครหลวงไทยจาํกัด 
(มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และ ระดบัการศึกษาโดยใชก้ารทดสอบค่าทีและการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทยจาํกัด 
(มหาชน) ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) 
ในดา้นรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.38) ในแต่ละดา้น พบวา่ 
  ด้านสถานที่ ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการให้บริการของ
ธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.36) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบั         
ปานกลาง ( x = 3.26-3.45) 5 รายการ คือ  
  1. สถานท่ีโอ่โถง สะดวกสบาย 
  2. สถานท่ีทาํการสะอาดเป็นระเบียบ, มีภาชนะรองรับเอกสารท่ีเขียนผดิหรือไม่ตอ้งการ 
  3. สถานท่ีมีการจดัแยกส่วนการใหบ้ริการสะดวกในการติดต่อใชบ้ริการธนาคาร 
  4..มีการจดัเกา้อ้ีและพ้ืนท่ีพกัรับรองลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
  5. มีหนงัสือพมิพ,์ นิตยสารและขา่วสารธนาคาร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบักลุ่มอายุ 21-30 ปี กลุ่มอาชีพ รับจา้ง/บริษทัเอกชน และกลุ่มคา้ขาย/
ธุรกิจส่วนตวั กลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี 
  ด้านอุปกรณ์ ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการให้บริการของ
ธนาคารนครหลวงไทย(มหาชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.40) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.23-3.62) จาํนวน 1 รายการ คือ มีใบฝาก-ถอนเงิน และมีปากกาพร้อมใหบ้ริการ 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชน กลุ่ม
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 21 ปี กลุ่มอายุ 21-30 ปี  กลุ่มอายุ 31-40 ปี 
กลุ่มอาย ุ41-50 ปีและกลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไปกลุ่มตํ่ากว่าปริญญาตรีและกลุ่มปริญญาตรี 
  ด้านบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคาร
นครหลวงไทย(มหาชน) อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.53) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.53-3.75)  
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จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. พนกังานแต่งกายเรียบร้อยดูมีความสามารถ ท่ีจะใหบ้ริการทางดา้นการเงิน 
  2.พนกังานยิม้แยม้ พดูจาไพเราะ กบัผูใ้ชบ้ริการ 
  มีค่าสอดคลอ้ง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย  กลุ่มอาย ุ21-30  ปีกลุ่มอาย ุ31-40 ปี และกลุ่มอาย ุ
51 ปีข้ึนไปกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 
  ด้านระบบการให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ของธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.24) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัมาก 
( x = 3.53) 1 รายการ คือ เม่ือโทรศพัทม์าท่ีธนาคารพนกังานผูรั้บโทรศพัทก์ล่าวสวสัดีและบอกช่ือธนาคาร/ สาขา/ช่ือ
ผูรั้บสาย 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับการมาใช้บริการธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
นครหลวงไทย (มหาชน) ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้บริการธนาคารนครหลวงไทย 
(มหาชน) ตามรายการ ดงัน้ี 
  ความถี่ของการใช้บริการ ผูใ้ชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) ส่วนใหญ่ ใชบ้ริการ    
2-3 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ 26.38 รองลงมา เดือนละคร้ัง ร้อยละ 19.42 และนอ้ยท่ีสุด 1 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ 10.72  
  บริการที่ใช้เป็นประจํากบั ธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) ส่วนใหญ่    
มีบริการท่ีใชเ้ป็นประจาํกบัธนาคาร คือ เปิดบญัชีใหม่/ฝาก/ถอน/โอน ร้อยละ 43.39 รองลงมา ทาํบตัรเอทีเอม็/บตัร
เครดิต ร้อยละ 28.21 และนอ้ยท่ีสุด แลกเปล่ียนเงินตรา ร้อยละ 2.37 
  ระยะเวลาท่ีใช้บริการธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) ส่วนใหญ่ ใชเ้วลา 
6-10 นาที ร้อยละ 37.68 รองลงมา ใชเ้วลา 1-5 นาที ร้อยละ 34.78 และนอ้ยท่ีสุด 20 นาทีข้ึนไป ร้อยละ 3.77  
  บุคคลมีติดต่อมากที่สุด ขณะใช้บริการธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) 
ส่วนใหญ่ มีบุคคลมีติดต่อมากท่ีสุด ขณะใช้บริการธนาคารพนักงานเคาน์เตอร์ ร้อยละ 71.30 รองลงมา พนักงาน        
ผูใ้หบ้ริการทัว่ไป ร้อยละ 17.39 และนอ้ยท่ีสุด อ่ืนๆ และสมุหบ์ญัชี ร้อยละ 1.16 
  แหล่งข้อมูลบริการใหม่ของธนาคาร ผูใ้ชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) ส่วนใหญ่ 
มีแหล่ง ขอ้มูลใหม่ เม่ือมาใชบ้ริการ ร้อยละ 60.58 รองลงมา จดหมาย ร้อยละ 17.68 และนอ้ยท่ีสุด เพื่อนบา้นบอกต่อ 
ร้อยละ 1.74 
 3.  ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทยจํากัด 
(มหาชน) ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) 
ในดา้นรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.38) ในแต่ละดา้น พบวา่ 
  ด้านสถานที่ ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการให้บริการของ
ธนาคารนครหลวงไทย(มหาชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.36) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัปานกลาง 
( x = 3.26-3.45) 5 รายการ คือ 
  1. สถานท่ีโอ่โถง สะดวกสบาย 
  2. สถานท่ีทาํการสะอาดเป็นระเบียบ, มีภาชนะรองรับเอกสารท่ีเขียนผดิหรือไม่ตอ้งการ 
  3. สถานท่ีมีการจดัแยกส่วนการใหบ้ริการสะดวกในการติดต่อใชบ้ริการธนาคาร 
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  4..มีการจดัเกา้อ้ีและพ้ืนท่ีพกัรับรองลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
  5. มีหนงัสือพมิพ,์ นิตยสารและขา่วสารธนาคาร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบักลุ่มอายุ 21-30 ปี กลุ่มอาชีพ รับจา้ง/บริษทัเอกชน และกลุ่มคา้ขาย/
ธุรกิจส่วนตวั กลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี 
  ด้านอุปกรณ์ ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการให้บริการของ
ธนาคารนครหลวงไทย(มหาชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.40) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.23-3.62) จาํนวน 1 รายการ คือ มีใบฝาก-ถอนเงินและ มีปากกาพร้อมใหบ้ริการ 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชน กลุ่ม
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวักลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 21 ปี กลุ่มอายุ 21-30 ปี  กลุ่มอายุ 31-40 ปี 
กลุ่มอาย ุ41-50 ปีและกลุ่มอาย ุ51 ปีข้ึนไปกลุ่มตํ่ากว่าปริญญาตรีและกลุ่มปริญญาตรี 
  ด้านบุคลากร ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการให้บริการของ
ธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.53) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.53-3.75) จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. พนกังานแต่งกายเรียบร้อยดูมีความสามารถ ท่ีจะใหบ้ริการทางดา้นการเงิน   
  2.พนกังานยิม้แยม้ พดูจาไพเราะ กบัผูใ้ชบ้ริการ 
  มีค่าสอดคลอ้ง ทั้งเพศหญิงและเพศชาย  กลุ่มอาย2ุ1-30  ปีกลุ่มอาย ุ31-40 ปี และกลุ่มอาย ุ
51 ปีข้ึนไปกลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา 
  ด้านระบบการให้บริการ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ของธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.24) หากพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัมาก 
( x = 3.53) 1 รายการ คือ เม่ือโทรศพัทม์าท่ีธนาคารพนกังานผูรั้บโทรศพัทก์ล่าวสวสัดีและบอกช่ือธนาคาร/สาขา/
ช่ือผูรั้บสาย 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) จาํแนกตามเพศและอาย ุ พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมรายดา้นและรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ จาํแนกตามอาชีพ พบวา่ ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสถานท่ี ของผูใ้ชบ้ริการอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ อาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชน และอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1. สถานท่ีทาํการสะอาดเป็นระเบียบ, มีภาชนะรองรับเอกสารท่ีเขียนผดิหรือไม่ตอ้งการ  
  2. มีการจดัเกา้อ้ีและพ้ืนท่ีพกัรับรองลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอยา่งเพียงพอ  
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ สถานท่ีโอ่โถง สะดวกสบาย  
นอกนั้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติดา้นระบบการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชนและ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั พบว่า ความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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 เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. มีการปรับปรุงพฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหมี้ความหลากหลาย และมีความทนัสมยั 

  2. การใหบ้ริการปิดบญัชีหรือออกแคชเชียร์เช็คใชเ้วลาไม่เกิน 5 นาทีต่อหน่ึงรายการ
สาํหรับดา้นอุปกรณ์และ ดา้นบุคลากรไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ 
ความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นอปุกรณ์  ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตํ่ากวา่ปริญญาตรี  กลุ่มปริญญาตรี
และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 รายการ คือ
  1. อุปกรณ์ตูA้TM มีความทนัสมยั และเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
  2. อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัเช่นทีวีวงจรปิด 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ สาํหรับดา้นสถานท่ี  ดา้นบุคลากร และดา้นระบบการใหบ้ริการ
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 5. ผล การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ รับบริการธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) ผูใ้ชบ้ริการ 
มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. กริยาท่าทางของพนกังาน สุภาพและเป็นกนัเอง 
  2. พนกังานมีความตรงต่อเวลาและซ่ือสตัยต่์อการใหบ้ริการ 
นอกนั้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 6.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ รับบริการธนาคารนครหลวงไทยจํากัด  (มหาชน)  
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา โดยรวม และราย
ขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
อภปิรายผล 
 1. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทยจํากัด 
(มหาชน) ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัของประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นต่างๆ ในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นอุปกรณ์ ดา้น
สถานท่ี และดา้นระบบการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุทธิ ป้ันมา (2535) 
ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ พบว่าความพึง
พอใจในดา้นรวมและแต่ละดา้นของลูกคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทยจํากัด 
(มหาชน) จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิงพบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวม และ
รายดา้นไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี ดา้นอุปกรณ์ ดา้นบุคลากร และดา้นระบบการใหบ้ริการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติและผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั 
(มหาชน) ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัพบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมและรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี  
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ดา้นอุปกรณ์ ดา้นบุคลากร และดา้นระบบการให้บริการไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยั ของภกัดี  ตนยัพงศกร (2539)ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้ตอการ
บริการของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อยหนองจิก จงัหวดัปัตตานี และของวารุณี  ตั้งทิวาพร  
(2547)  ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขาไมโคร  ศึกษาเฉพาะ
กรณีสาขาย่อยเซ็นทรัลพระราม 3 พบว่า เพศ และอายุ มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการทุกดา้นไม่แตกต่างกนั
ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัย สําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจาณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสถานท่ี ของผูใ้ชบ้ริการอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชนและ อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั พบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จาํนวน 2 รายการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ ด้านระบบการ
ใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชนและ 
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั พบว่า ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 2 รายการ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใหบ้ริการของธนาคารนครหลวงไทย
จาํกดั(มหาชน)โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นอุปกรณ์ ของ
ผูใ้ช้บริการกลุ่มตํ่ากว่าปริญญาตรี  กลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจาณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 รายการ สาํหรับดา้นสถานท่ี  ดา้นบุคลากรและดา้นระบบการใหบ้ริการไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3. การวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ รับบริการธนาคารนครหลวงไทยจํากัด (มหาชน) ผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x  = 3.39) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก ( x  = 3.59-3.66) จาํนวน 2 รายการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของจาํรัส มาศวรรณา (2538) ศึกษา
ความพึงพอใจของลุกคา้ต่อการใหบ้ริการดา้นเงินฝากของ ธ.ก.ส. สาขายโสธร พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) จาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา โดยรวมและรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของอรพิมล ฉํ่าม่ิงขวญั (2547) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการธนาคารกรุงศรีอยธุยาจาํกดั (มหาขน) สาขาสมุทรสาคร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านสถานที่ ทางธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) ควรมีการปรับปรุงในรายขอ้ต่างๆ ในด้าน
สถานท่ี เพือ่ท่ีจะดึงดูดผูม้าใชบ้ริการใหม้ากยิง่ข้ึน เช่น สถานท่ีมีความสะอาดเป็นระเบียบ ถานท่ีมีการจดัแยกส่วน
การใหบ้ริการสะดวกในการติดต่อใชบ้ริการธนาคาร เกา้อ้ีและพื้นท่ีพกัรับรองลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการควรมีอยา่งอยา่ง
เพยีงพอ และหนงัสือพิมพ,์ นิตยสารและข่าวสารธนาคาร ควรมีใหบ้ริการใหดี้ข้ึน 
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 2. ด้านอุปกรณ์   ธนาคารควรมีการเพ่ิมจาํนวนและจุดใหบ้ริการตู ้ATM มีความทนัสมยัและเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่ใหลู้กคา้ไดเ้ขา้ถึงบริการไดม้ากและสะดวกยิง่ข้ึน 
 3. ด้านบุคลากร  ทางธนาคารควรมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายเวลาท่ีลูกคา้
มาติดต่อพนกังานมีความใส่ใจและตั้งใจในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว 
 4. ด้านระบบการให้บริการ ทางธนาคารควร มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและผลิตภณัฑ ์ของธนาคาร
อยา่งสมํ่าเสมอ  
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การประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร  
จังหวดัสมุทรปราการ* 

An Evaluation of School Lunch Program of J itrathon Kindergar ten, 
Samutprakarn Province 

 
นางทุเรียน พนัธ์ปรุ** 

Mrs. Tur ian Phunpru** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ประเมินการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาล    
จิตอาทร จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นบริบทของโครงการ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการการดาํเนินงาน และ
ดา้นผลผลิตของโครงการ 2) ประเมินการปฏิบติัตนของนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนัของ
โรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จงัหวดัสมุทรปราการ ประชากรท่ีใชท่ี้ใชใ้นการวิจยัคือผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 3 คน 
ครูผูส้อนในโรงเรียนจาํนวน 7 คน และนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นอนุบาลปีท่ี 3 จาํนวน 120 คน รวม 130 คน เกบ็
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรม โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัการประเมินการดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัใน 4 ดา้นคือ ดา้นบริบทของโครงการพบว่า 
วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมอยา่งมาก ชดัเจน สอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริมโภชนาการ งานสุขาภิบาลอาหาร 
และนโยบายของโรงเรียน ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการอาหารกลางวนั พบว่า งบประมาณในการดาํเนินงาน
โครงการมีความเหมาะสม เพยีงพอต่อการใชใ้นการดาํเนินงานมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน พบว่า โรงเรียน
มีการปฏิบติัไดถู้กตอ้งเหมาะสมอย่างมาก มีการจดัทาํขอ้มูลประกอบการพิจารณาการดาํเนินงาน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวนัเป็นไปตามกรอบของมาตรฐานงานโภชนาการและสุขาภิบาล
อาหาร และดา้นผลผลิตของโครงการ พบวา่ ดา้นภาวะโภชนาการ ดา้นการไดรั้บประทานอาหารกลางวนั และดา้นสุข
นิสัยในการรับประทานอาหารของนกัเรียนมีความเหมาะสมสูงท่ีสุด การประเมินการปฏิบติัตนของนกัเรียนในการ
ร่วมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนั ดา้นการปฏิบติัและการมีส่วนร่วมกิจกรรม พบว่า นกัเรียนเกือบทั้งหมดมี
มารยาท มีสุขนิสยัท่ีดีในการรับประทานอาหารกลางวนั มีความพอใจรสชาติของอาหาร ชอบรับประทานอาหารกลาง
วนัท่ีโรงเรียน จดัให ้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาหารกลางวนัของโรงเรียนเป็นอยา่งมาก 
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Abstract 
 The purposes of this study were to: evaluate school lunch program of Jitrathon Kindergarten, 
Samutprakarn Province, using CIPP Model, in 4 aspects: context, input, process, and output of the project, and 
evaluate students’ satisfaction and participation in school lunch program. The populations were 3 administrators, 7 
teachers, and 120 students, answering 5 rating scale questionnaires. Data was analyzed by percentage, mean, and 
standard deviation, using statistical package program. 
 The results of evaluation revealed that: contexts: the purposes of the school lunch program were,      
highly suitable, clear, and highly, consistent with to government’s nutrition and food hygienic policies, and             
also consistent with policies of the school, inputs: the amount of yearly budget was suitable, and adequate for 
launching the program,  processes: the school correctly provided the program in order to meet the nutrition and 
sanitation standards,  products: in the aspects of nutrition status, getting lunch, and physical health were good.             
In the aspect of students’ performing and participating found that, almost students had good manners and                
good habits in eating, and were satisfied with to the taste of the food, and liked to have lunch prepared by the  
program. They had good eating habits, and they also highly cooperated to the activities of the program. 
 
ความนํา 
 การพฒันาชาติท่ีสาํคญั คือ การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ ทั้งทางดา้นร่างกาย
และจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อใหมี้ศกัยภาพสูงสุด อนัจะเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันาชาติ
อยา่งย ัง่ยนื อนัดบัแรกท่ีควรพฒันาคือ การพฒันาดา้นสุขภาพอนามยั เพราะเป็นพื้นฐานของพฒันาการดา้นจิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมของเด็ก (สํานักงานโครงการอาหารกลางวนั
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา้ 1) โดยเฉพาะเด็กก่อนวยัเรียนจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดช่วงวยัเด็ก การเจริญเติบโตจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วในช่วงวยัทารก และในช่วงปีแรกๆ โดยเฉพาะพฒันาการ
ดา้นสมองนั้นเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ จะมีการพฒันาดา้นสติปัญญาร้อยละ 50 และจะเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ   
30 ในช่วง  4-5 ปี ท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 จะอยูใ่นช่วง 8-17 ปี ดงันั้นการเล้ียงดูเด็กก่อนวยัเรียนจึงจาํเป็นตอ้ง
คาํนึงถึงความตอ้งการขั้นพื้นฐานของเด็ก เพื่อใหเ้ด็กมีสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมกบัวยั 
(Bloom, 1964, อา้งถึงใน กมลวรรณ ลูกเสือ, 2544, หนา้ 1) 
 อาหารเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานทางร่างกายท่ีนาํไปสู่การพฒันาดา้นอ่ืนๆ 
ของชีวิต การไดรั้บประทานอาหารท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย โดยเฉพาะ    
ในวยัเด็กนกัเรียนยอ่มส่งผลใหน้กัเรียนมีพฒันาการดา้นร่างกาย  สติปัญญา ท่ีจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ
ต่อไป หากเด็กไดรั้บประทานอาหารท่ีไม่มีคุณค่าและปริมาณท่ีเพียงพอ จะทาํให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการ         
ซ่ึงภาวะทุพโภชนาการเป็นส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงเพราะสมองในวยัเด็กมีการเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 หากสมองไม่ได้
พฒันาไปตามปกติจะเกิดความบกพร่องทางสติปัญญา มีโอกาสพิการทางสมองไดถ้า้ไม่ไดรั้บการดูแลอย่าง
ถูกตอ้งจากแพทย ์  การจดัปริมาณอาหารกลางวนัในโรงเรียนจึงมีความสําคญัมากต่อการเจริญเติบโตของเด็ก 
เพราะอาหารกลางวนัเป็นม้ือสาํคญัสาํหรับนกัเรียน ซ่ึงตอ้งใชพ้ลงังานในการเล่าเรียนและทาํกิจกรรมตลอดทั้งวนั 
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การไดรั้บอาหารกลางวนัไม่เพียงพอจะทาํใหเ้ด็กขาดสมาธิในการเรียนส่งผลใหผ้ลการเรียนตํ่า ขณะเดียวกนัการ
รับประทานอาหารยงัสามารถใชเ้ป็นการอบรมมารยาทแก่นกัเรียนในภาคปฏิบติั และเป็นการสร้างสุขนิสัยใหรู้้จกั
รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่ามีประโยชนแ์ก่ร่างกาย ขจดัเจตคติผิดๆ ท่ีมีต่ออาหารท่ีมีประโยชนใ์หห้มดไป  จึงนบั
ไดว้่าการจดัอาหารกลางวนัเป็นการช่วยให้นกัเรียนไดรู้้จกัรับประทานอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายส่วน
หน่ึงดว้ย (พนสั หนันาคินทร์, 2529, หนา้ 318) 
 ในปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยรวมถึงความเป็นอยู่ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในทุกดา้น ส่งผลกระทบถึงความเป็นอยูข่องครอบครัว ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ประชากรยงั
มีฐานะยากจนเป็นจาํนวนมาก ทาํใหค้วามสามารถในการจดัซ้ืออาหารมาบริโภคลดนอ้ยลง เป็นส่ิงท่ียากท่ีเด็กจะ
ไดรั้บประทานอาหารท่ีครบถว้นตามหลกัโภชนาการ มีผลทาํใหก้ารพฒันาดา้นร่างกาย  และสมองเจริญเติบโตได้
ไม่เท่าท่ีควรหรือไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑข์องกรมอนามยั  เป็นผลทาํให้การพฒันาดา้นการศึกษาเป็นไปดว้ย
ความยากลาํบาก 
 โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยในระยะเร่ิมแรกรัฐบาลจะจดัสรร
งบประมาณมาใหโ้รงเรียน เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนใหโ้รงเรียนดาํเนินการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลนอาหาร
กลางวนั โดยมุ่งให้โรงเรียนนาํงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการปลูกพืช เล้ียงสัตว ์แลว้นาํผลผลิตหรือรายได ้    
มาจัดทาํอาหารกลางวนัให้นักเรียนได้รับประทานในราคาถูกและมีคุณภาพ โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม         
ในกิจกรรมเพ่ืออาหารกลางวนัดว้ย ซ่ึงการช่วยเหลือดว้ยวิธีการน้ีเกิดผลดีพอสมควร แต่ก็มีปัญหาท่ีงบประมาณ   
ท่ีไดรั้บในแต่ละปียงัไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองนักเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวนัอย่างทัว่ถึง ดงันั้นเพ่ือเป็น   
การแกปั้ญหานกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีบางส่วนยงัไม่ไดรั้บประทานอาหารอย่างเพียงพอและถูกตอ้ง
ตามหลกัโภชนาการ อนัมีผลทาํให้การเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญาของเด็กนกัเรียนเหล่านั้นไม่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน สมควรไดรั้บการช่วยเหลือส่งเสริมและพฒันาเด็กนกัเรียน ตลอดจนภาวะทุพโภชนาการของ
นักเรียนดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชบญัญติักองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน
ประถมศึกษา  พ.ศ. 2535  โดยมีหลกัเกณฑ์ว่า รัฐบาลจดัสรรเงินให้เป็นกองทุนปีละไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาท   
โดยมีเป้าหมายของกองทุน 6,000 ลา้นบาท และใหน้าํดอกผลไปดาํเนินโครงการอาหารกลางวนั เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
นกัเรียนประถมศึกษาท่ีขาดแคลนอาหารกลางวนั 
 โรงเรียนอนุบาลจิตอาทร ไดจ้ดัทาํโครงการอาหารกลางวนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยใชก้ระบวนการวิจยั 
การท่ีจะทราบว่าการจัดบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนมีความเหมาะสมหรือไม่นั้ นจําเป็นต้องมี                 
การประเมินผลการจัดทาํโครงการอาหารกลางวนั ทั้ งการประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการในแต่ละปีการศึกษา        
การประเมินขณะดาํเนินการระหว่างปีการศึกษา แต่ท่ีผ่านมานั้นยงัขาดการติดตามและประเมินผลท่ีชดัเจน ผูว้ิจยั
เห็นควรท่ีจะทาํการประเมินผลโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนเพื่อนาํมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาโครงการ
อาหารกลางวนั ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคต่์อไป โดยเลือกใชก้ารประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ซ่ึงเป็น      
ท่ีนิยมกวา้งขวางในการประเมินโครงการ ทั้งน้ีเพราะรูปแบบดงักล่าวไม่เพียงแต่ประเมินว่าบรรลุวตัถุประสงค์
หรือไม่เท่านั้น แต่ยงัเป็นการประเมินเพื่อให้รายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการอีกดว้ย 
เป็นแบบประเมินความกา้วหนา้เพ่ือบ่งช้ีจุดเด่น จุดดอ้ยของโครงการสามารถนาํผลการไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี (จาํเนียร สุขหลาย และคนอ่ืนๆ, 2544, หนา้ 223-229) 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร 
จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นบริบทของโครงการ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ดา้นกระบวนการการดาํเนินงาน และดา้น
ผลผลิตของโครงการ 
 2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน
อนุบาลจิตอาทร จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 3 คน ครูในโรงเรียนจาํนวน 7 คน นกัเรียน
จาํนวน 120 คน รวม 130 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจาก เอกสาร ตาํรา โดยยึดกรอบแนวความคิดในการวิจยัเป็น
แนวทางในการสร้างเคร่ืองมือแบบมี 3 ขั้นตอน มีลกัษณะดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check list)   
  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น ด้านกระบวนการ
ดาํเนินงาน และดา้นผลผลิตของโครงการอาหารกลางวนั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(ratting scale) 
  ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกับการปฏิบติัตนในการร่วมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนัของ
โรงเรียน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนของการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามใหผู้บ้ริหารโรงเรียน 
และครูผูส้อนในโรงเรียนในการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง และขอรับคืนดว้ยตนเอง เพื่อนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป และทาํการสัมภาษณ์นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1-3 ใชร้ะยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1-25 กนัยายน 2549 โดยผูว้ิจยัเป็น     
ผูส้มัภาษณ์ดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลมาครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ไดด้าํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม  แลว้นาํขอ้มูลไปทาํการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะแบบเลือกตอบ วิเคราะห์ 
ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
  ตอนท่ี 2 การประเมินบริบทของโครงการ การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ การประเมิน
กระบวนการดาํเนินงานของโครงการ และการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยใชค่้าเฉล่ีย (mean) ประชากร และค่า 
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ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
  ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัการปฏิบติัตนของนกัเรียนในการร่วมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนั 
ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ในภาพรวมผลการประเมินในการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร 
จงัหวดัสมุทรปราการ มีความเหมาะสมอย่างมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าการดาํเนินงานดา้นผลผลิตของ
โครงการ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ดา้นบริบทของโครงการ ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ และดา้นกระบวนการดาํเนินงาน 
มีความเหมาะมาก 
  1.1ด้านบริบทของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จังหวัด
สมุทรปราการ มีความเหมาะสมมาก โดยวตัถุประสงคข์องโครงการมีความสอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริม
โภชนาการของนกัเรียน สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน และสอดคลอ้งกบังานสุขาภิบาลอาหาร 
  1.2 ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จงัหวดั
สมุทรปราการ มีความเหมาะสมมาก ท่ีพบว่าเหมาะสมมากนั้นเม่ือพิจารณารายขอ้แลว้พบว่าดา้นบุคลากร ผลการ
ประเมินในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก โดยครู
ผูรั้บผิดชอบมีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายวตัถุประสงคข์องโครงการ บุคลากรผูรั้บผิดชอบดาํเนินกิจกรรม
โครงการอาหารกลางวนัมีความรู้ด้านโภชนาการอาหารกลางวนั คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการอาหาร
กลางวนัมีความรู้  ความเขา้ใจวิธีดาํเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนั และความเหมาะสมของจาํนวนบุคลากร
ในการดาํเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนั ดา้นงบประมาณ ผลการประเมินในการดาํเนินงานโครงการอาหาร
กลางวนัของโรงเรียนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีการจดังบประมาณในการดาํเนินโครงการอาหารกลางวนั   
มีความต่อเน่ืองทุกปี และโรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวนัเพียงพอตลอดปีมีความ
เหมาะสมมาก ด้านวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี ผลการประเมินในการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของ
โรงเรียนในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก  โดยความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชใ้นการ
รับประทานอาหารกลางวนั สถานท่ีรับประทานอาหารสะอาด ปราศจากพาหะนาํโรค เช่น หนู แมลงสาบ ฯลฯ     
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด และความเพียงพอของสถานท่ีรับประทานอาหารกลางวนั ความสะอาดถูกหลกัอนามยั
ของภาชนะ อุปกรณ์ ความเพียงพอของอ่างนํ้ าหรือก๊อกนํ้ าสําหรับลา้งมือ / แปรงฟัน ความสะอาดเป็นระเบียบ   
ถูกหลกัอนามยัของสถานท่ีเตรียมอาหาร การจดัระบบสุขาภิบาลอาหาร / การถ่ายเทระบายนํ้าเสียมีความเหมาะสมมาก 
  1.3  ดา้นกระบวนการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร 
จงัหวดัสมุทรปราการ มีความเหมาะสมมาก โดยโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวนัเป็นไปตามกรอบของมาตรฐานงานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โรงเรียนจดัทาํขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนั มีการประชุมช้ีแจงคณะกรรมการการดาํเนินงาน
โครงการอาหารกลางวนั และมีการประเมินผลการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัมีความเหมาะสมมาก 
  1.4 ดา้นผลผลิตของโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จงัหวดั
สมุทรปราการ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ดา้นภาวะโภชนาการ ผลการประเมิน
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ในการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีการประเมินภาวะ
โภชนาการของนกัเรียน (ชัง่นํ้ าหนกั  วดัส่วนสูง) และจาํนวนนกัเรียนมีนํ้ าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข ดา้นการไดรั้บประทานอาหารกลางวนั ผลการประเมินในการดาํเนินงานโครงการอาหาร
กลางวนัของโรงเรียนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยนกัเรียนท่ีขาดแคลนอาหารกลางวนัไดรั้บประทานอาหาร
อยา่งทัง่ถึง นกัเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการไดรั้บประทานอาหารกลางวนัทุกคน นกัเรียนไดรั้บประทานอาหาร    
ท่ีมีคุณค่าและถูกหลกัโภชนาการ และนกัเรียนไดรั้บประทานอาหารเพยีงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย            
ดา้นสุขนิสยัในการรับประทานอาหารของนกัเรียน ผลการประเมินในการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของ
โรงเรียนมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยนกัเรียนแปรงฟัน หลงัรับประทานอาหารกลางวนัทุกวนั นกัเรียนลา้งมือ / 
เชด็มือก่อน และหลงัรับประทานอาหารกลางวนั และนกัเรียนรับประทานอาหารอยา่งถูกวิธี เช่น การเค้ียวอาหาร 
 2.  ผลการประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน
อนุบาลจิตอาทร จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร    
ผลการประเมินในการดาํเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน พบว่า นกัเรียนทุกคนไม่ใชภ้าชนะ
ร่วมกนั ไดแ้ก่ ชอ้นตกัอาหาร แกว้นํ้ า ฯลฯ  นกัเรียนเกือบทุกคนไม่เล่นกนั  ไม่พูดคุยกนั ขณะรับประทานอาหาร
กลางวนั นกัเรียนเกือบทุกคนแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร และนกัเรียนเกือบทุกคนลา้งมือก่อนรับประทาน
อาหารกลางวนั ดา้นความพอใจในอาหารกลางวนั ผลการประเมินในการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของ
โรงเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนชอบรสชาดของอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนจดัให้ และนกัเรียนเกือบทุกคนชอบ
รับประทานอาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนจดัทาํให ้ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาหารกลางวนั ผลการประเมินใน
การดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเก็บภาชนะหลงั
รับประทานอาหารกลางวนั นกัเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการทาํความสะอาดสถานท่ีหลงัรับประทานอาหาร
กลางวนั และนกัเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการเตรียมอาหารกลางวนั 
 
อภปิรายผล 
 การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จังหวัดสมุทรปราการ           
ดา้นบริบทของโครงการ มีระดบัผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก โดยวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชัดเจน
เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมโภชนาการ การสุขาภิบาลอาหาร และนโยบายของโรงเรียน           
เป็นอย่างดี ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิลาวณัย ์  เพง็พานิช (2539, หนา้ 100) ท่ีว่าโรงเรียนมี   
ความเขา้ใจวตัถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวนั เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า     
ทางโภชนาการอย่างครบถ้วน  จึงทําให้ความคิดเห็นสอดคล้องกับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน                 
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540, หนา้ 14) ท่ีว่า เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บประทาน 
อาหารท่ีมีคุณค่าและเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย และช่วยเหลือนกัเรียนขาดแคลนอาหารกลางวนั 
 การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จังหวัดสมุทรปราการ          
ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี ซ่ึงมีผลการประเมิน  
อยู่ในระดบัมาก จากการประเมินดา้นบุคลากร พบว่า ครูผูรั้บผิดชอบโครงการและคณะกรรมการดาํเนินงาน        
มีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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ผาสุข  อุทยั (2533, หนา้ 54) ท่ีว่า ครูผูรั้บผิดชอบโครงการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัวิธีการหรือหลกัการจดัอาหาร 
ดา้นงบประมาณ พบว่า โรงเรียนมีการจดังบประมาณในการดาํเนินโครงการอาหารกลางวนัมีความเหมาะสม
ต่อเน่ืองทุกปี   และดา้นวสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี พบว่า มีวสัดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ และสถานท่ีในการรับประทาน
อาหารกลางวนัของนักเรียนมีความเหมาะสมและมีเพียงพอ สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีเตรียมอาหาร 
ภาชนะ อุปกรณ์มีความสะอาดถูกหลกัอนามยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ถนตั จ่ากลาง (2542, หนา้ 118) ท่ีว่า 
มีวสัดุและอุปกรณ์ในการปรุงอาหารมีเพียงพอ มีวสัดุและ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรับประทานอาหารเพียงพอ 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ สุชาดา  ขาํหรุ่ม (2538, หนา้ 171) ท่ีว่า ภาชนะสําหรับใส่อาหารโรงเรียนส่วนใหญ่มี
เพียงพอ นอกจากน้ีแลว้ ผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จกัรพงษ ์ บุญเลิศ (2541, หนา้ 73) ท่ีว่า โรงเรียน
เอกชนในจงัหวดัเชียงรายไดจ้ดัภาชนะสาํหรับใส่อาหารใหน้กัเรียน จดัอุปกรณ์ภาชนะในการรับประทานอาหาร 
และจดัภาชนะสาํหรับใส่นํ้ าด่ืมอยา่งเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน อีกทั้งโรงเรียนไดมี้การจดัสถานท่ี โต๊ะ มา้นัง่ ให้
นกัเรียนนัง่รับประทานอาหารอยา่งเหมาะสมอีกดว้ย 
 การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จังหวัดสมุทรปราการ          
ดา้นกระบวนการดาํเนินงาน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก พบว่า มีการปฏิบติัตามขั้นตอนการดาํเนินงานตาม
แผนของโครงการเป็นอย่างดี แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวนัเป็นไปตามกรอบของ
มาตรฐานงานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ผาสุข อุทยั (2533,     
หนา้ 55) ท่ีวา่ มีการจดัใหมี้คณะกรรมการเพ่ืออาหารกลางวนั  
 การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จังหวัดสมุทรปราการ          
ดา้นผลผลิตของโครงการ ไดแ้ก่ ดา้นภาวะโภชนาการ ดา้นการไดรั้บประทานอาหารกลางวนั และดา้นสุขนิสัย   
ในการรับประทานอาหารของนักเรียน ซ่ึงมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด จากการประเมินด้านภาวะ
โภชนาการ พบว่า โรงเรียนมีการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนโดยการชั่งนํ้ าหนักและวดัส่วนสูง 
นกัเรียนมีนํ้ าหนกั และส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิลาวณัย ์ 
เพง็พานิช (2539, หนา้ 103)  ท่ีว่า โรงเรียนมีการตรวจภาวะโภชนาการของนกัเรียนโดยการชัง่นํ้ าหนกั และ       
วดัส่วนสูงของนักเรียนตามกาํหนดเวลา ซ่ึงวิธีการน้ีถือว่าเป็นการประเมินผลการดาํเนินงานโครงการอาหาร
กลางวนัวิธีหน่ึงดว้ย และสอดคลอ้งกบัรายงานผลการศึกษาความเจริญเติบโตของเด็กท่ีอยู่ในโครงการอาหาร
กลางวนัของสาํนกันโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2543, 
หนา้ 178) ท่ีว่า โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน มีความสําคญัต่อพฒันาการเจริญเติบโตทางร่างกายดา้น
นํ้ าหนกัและส่วนสูงของนกัเรียน จากการประเมินดา้นการไดรั้บประทานอาหารกลางวนั พบว่า โรงเรียนสามารถ
จดัอาหารกลางวนัใหน้กัเรียนท่ีขาดแคลนอาหารและขาดสารอาหาร (ทุพโภชนาการ) ทุกคนไดรั้บประทานอาหาร 
และจดัอาหารท่ีมีคุณคา่ถูกหลกัอนามยั เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระชยั  
ศรีเมือง  (2533, หนา้ 117) ท่ีว่า การดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนัส่วนใหญ่ให้นักเรียนยากจนไดรั้บ
ประทานอาหารกลางวนัทุกคน ดา้นสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีสุขนิสัยท่ีดี 
โดยมีการลา้งมือก่อนรับประทานอาหารกลางวนั แปรงฟันหลงัรับประทานอาหารกลางวนัทุกวนั และมีมารยาท  
ท่ีดีในการรับประทานอาหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัทนาพร  ตงัอาํนวย (2537, หนา้ 57) ท่ีว่า กิจกรรม      
ท่ีโรงเรียนไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคข์องโครงการ  โดยนกัเรียนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือ การสุขนิสัยท่ีดี เช่น 
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การฝึกให้นกัเรียนรู้จกัลา้งมือก่อน-หลงัรับประทานอาหาร การแปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ผาสุข  อุทยั (2533, หนา้ 58) ท่ีว่า ผลการดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวนันกัเรียนมีลกัษณะ
นิสยัท่ีดี เช่น  มารยาทในการรับประทานอาหาร 
 การประเมินการปฏิบติัตนของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน
อนุบาลจิตอาทร จังหวดัสมุทรปราการ ได้แก่ ด้านสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร ด้านมารยาทในการ
รับประทานอาหาร ดา้นความพอใจในอาหาร และดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาหารกลางวนั มีผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัดีมาก จากการประเมินดา้นสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร พบว่า นกัเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการลา้ง
มือก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันหลงัรับประทานอาหาร และไม่ใช้ภาชนะร่วมกนั จากการประเมินด้าน
มารยาทในการรับประทานอาหาร พบว่า นกัเรียนมีมารยาทในการปฏิบติัตนในการรับประทานอาหารโดยไม่เล่น 
ไม่พูดคุยกนัขณะท่ีรับประทานอาหาร จากการประเมินดา้นความพอใจในอาหาร พบว่า นกัเรียนชอบรสชาดของ
อาหาร และชอบรับประทานอาหารท่ีโรงเรียนจดัให้ และดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาหารกลางวนั พบว่า 
นกัเรียนสามารถปฏิบติัตนในการมีส่วนร่วมเก็บภาชนะหลงัรับประทานอาหารกลางวนั มีส่วนร่วมในการเตรียม
อาหาร และทาํความสะอาดสถานท่ีในการรับประทานอาหาร 
 
ข้อเสนอแนะ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการในการดาํเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนวดัทรงธรรม ตาํบลตลาด อาํเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงสํารวจความคิดเห็น จากครูท่ีปรึกษาในโรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามเป็น 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จากครูท่ีปรึกษาจํานวน  100 คน ท่ีปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2549  
การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค่้าเฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ในภาพรวมมี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงจากค่าเฉล่ียรายด้านของการให้บริการจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ดา้นการ
ส่งเสริมนักเรียน ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นการคดักรองนักเรียน ดา้นการส่งต่อ และดา้นการรู้จกั
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามลําดับ ปัญหาในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา              
ในภาพรวม จดัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงจากค่าเฉล่ียของปัญหารายด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน 
การส่งเสริมนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการรู้จักนักเรียน              
เป็นรายบุคคล และด้านการส่งต่อ และความต้องการในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู           
ท่ีปรึกษา จดัอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงความตอ้งการจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการคดักรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ 
ตามลาํดบั 
 
Abstract 
 This study intended to investigate the current condition, problems and needs in the operation of 
student help-care system of teacher-counselors in Wat Songtham School, Talard Sub-district, Phra Padaeng 
District, Samut Rrakan Province. This study was a survey research to investigate the teacher-counselors’ 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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opinions.  A questionnaire was employed as the instrument to collect data from 100 teacher-counselors working 
in the school in the 2006 academic year. Data were analyzed using the mean and standard deviation. 
 Research findings were as follows:  The current condition of operation as a whole of the school’s 
student help-care system was rated at the high level.  Ranking of service aspects according to rating means from 
top to bottom was as follows: student promotion, prevention and remediation of problems, student screening, 
and student referring, and knowing individual students, respectively. The overall problem in the operation        
of the school’s student help-care system was rated at the moderate level.  Ranking of service aspects according   
to rating means of the overall problem from top to bottom was as follows: student promotion, student screening, 
prevention and remediation of problems, knowing individual students, and student referring, respectively. The 
overall needs of teacher-counselors in the operation of the school’s student help-care system were rated at the 
high level.  Ranking of service aspects according to rating means of the overall needs from top to bottom was as 
follows; knowing individual students, student promotion, student screening, prevention and remediation of 
problems, and student referring, respectively. 
 
ความนํา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540 ไดก้าํหนดสาระเก่ียวกบัการศึกษาไวใ้นมาตรา 
43 ว่าบุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพ และมาตรา 81 กาํหนดไวว้่ารัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัใหมี้กฎหมาย
เก่ียวกับการศึกษา ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สาระใน
รัฐธรรมนูญดงักล่าวนาํไปสู่การจดัทาํพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ขปรับปรุง
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  สาระสาํคญัท่ีส่งผลต่อเด็กนกัเรียนเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะหมวด 1 มาตราท่ี 6 ท่ีว่าการจดั
การศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรม วฒันธรรม ในการดาํรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข การศึกษายงัได้
ใหค้วามสาํคญัแก่ผูเ้รียนทุกคนโดยยึดหลกัว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียน  
มีความสาํคญัท่ีสุดตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  และในมาตรา 22  (5) ได้
ระบุถึงการจดักระบวนการเรียนใหค้าํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ใหผู้เ้รียนรู้จกัประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ให้รู้จกัคิดเป็น ทาํเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคไ์วใ้นทุกวิชา  อีกทั้ งมีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา และผูป้กครองในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือ
ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 ท่ามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ความผนัผวนทางการเมือง ความผุกร่อนทางวฒันธรรม ศีลธรรม 
และความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่วยัรุ่น
ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น ธรรมชาติของวยัรุ่นตอ้งการการยอมรับ ตอ้งการหาเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง มีความอ่อนไหวทางจิตใจ หากรู้ไม่เท่าทนัหรือปรับตวัไม่ได ้จะเป็นเหตุให้เส่ียงต่อการเกิดอนัตราย จาก
รายงานสถิติของกรมสุขภาพจิตพบว่าปัญหาของเยาวชนในโรงเรียน ร้อยละ 30 ของนกัเรียน มีความเส่ียงต่อการ
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เกิดปัญหาสุขภาพจิตท่ีแสดงออกมาในลกัษณะต่างๆ  เช่น ปัญหาทางอารมณ์  มีอาการซึมเศร้า ทอ้แท ้และหาทาง
ออกดว้ยการฆ่าตวัตาย  นอกจากน้ี 1 ใน 10 เท่านั้นท่ีไดรั้บการช่วยเหลือใหเ้ขา้ใจปัญหาของตนเอง และสามารถ
ใช้ศกัยภาพของตนเองในการแกปั้ญหา  แต่แนวโน้มของเด็กนักเรียนเหล่าน้ีจะเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังและรุนแรง
เพราะไม่เคยไดรั้บการระบุหรือวินิจฉัยว่ามีปัญหา หรือไดรั้บการช่วยเหลือจากครูท่ีปรึกษาหรือครูประจาํชั้น ซ่ึง
อาจเน่ืองมาจากครูขาดประสบการณ์ ในการสังเกต การวินิจฉัยพฤติกรรม  รวมทั้งวิธีการช่วยเหลือนกัเรียน และ
จากขอ้มูลให้ความรู้แก่นกัเรียนมกัไม่ไดผ้ล จึงคิดว่ารูปแบบท่ีเหมาะสมคือ  การให้ครูรวมเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือ
เด็ก ให้ครูมองปัญหาเด็กไปในทางเดียวกนั มีแนวคิดในการทาํงานร่วมกนั และตระหนักในหน้าท่ีว่า ครูตอ้ง
ปกป้องและคุม้ครองศิษย ์ (กรมสุขภาพจิต, 2546, หนา้ 1-2) 
 การพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้ น นอกจากจะ
ดาํเนินการดว้ยการส่งเสริม สนบัสนุนนกัเรียนแลว้  การป้องกนัและการช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  
กบันกัเรียน ก็เป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงของการพฒันา เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ทั้งดา้น
การส่ือสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิงบวกแลว้ ในเชิงลบก็ยงัมีปรากฏเช่นกนั 
เป็นตน้วา่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว
ท่ีก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสม หรืออ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ภาพความสําเร็จท่ีเกิดจากการพฒันานกัเรียนให้เป็นไป
ตามความมุ่งหวงันั้น จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรและครูทุกคนใน
โรงเรียน ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลกัสาํคญัในการดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ดว้ย
ความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย ์และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้
เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลท่ีมีคุณคา่ของสงัคมต่อไป (กรมสุขภาพจิต, 2544, หนา้ 4) 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ ในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ของครูท่ีปรึกษาในโรงเรียนวดัทรงธรรม ตาํบลตลาด อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีปฏิบติังานในปี
การศึกษา 2549 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัไดแ้ก่ครูท่ีปรึกษาทั้งหมด (ยกเวน้ฝ่ายบริหาร) ของโรงเรียนวดัทรงธรรม  
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จาํนวน 100 คน ท่ี
ปฏิบติังานในปีการศึกษา 2549 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเองสาํหรับเกบ็
ขอ้มูลจากครู จาํนวน 1 ฉบบั โดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
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  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) 
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
ครูท่ีปรึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของลิเคิร์ต (Likert) (กาญจนา วฒัาย,ุ 
2545, หนา้ 185) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของครูท่ีปรึกษาเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซ่ึงแต่ละขอ้มี 5 ระดบั 
  ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) และแบบ
ปลายเปิด (opened questionnaire)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการแจกแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้จกแบบสอบถามดว้ยตนเอง จาํนวน 100 ชุด 
พร้อมนัดหมายกาํหนดเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน เม่ือครบกาํหนดเวลา ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเองไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดาํเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้วยการแบ่งการ
วิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ วิเคราะห์โดยนาํขอ้คาํถามมาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ (%)  
 ตอนท่ี2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
วิเคราะหโ์ดยนาํแบบสอบถามมาหาคา่เฉล่ีย () และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()    
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา 
วิเคราะหโ์ดยนาํแบบสอบถามมาหาคา่เฉล่ีย () และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()    
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการดาํเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ี
ปรึกษา วิเคราะห์โดยนาํแบบสอบถามมาหาค่าเฉล่ีย () และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน () ส่วนขอ้มูลความคิดเห็นแบบ
ปลายเปิด (Opened Questionaire) นาํมาจดักลุ่มและแจกแจงความถ่ี 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 100  คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  มีอาย ุ40 – 50 ปี  มีอายรุาชการ 16 ปีข้ึนไป  มีประสบการณ์
ในการเป็นครูท่ีปรึกษา 16 ปีข้ึนไป  มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี  และสาระการเรียนรู้ท่ีทาํการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศและสนบัสนุนการสอน ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงาน ปัญหาการดาํเนินงาน  
และความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา ซ่ึงเม่ือแยกเป็นรายดา้น  
และรายเร่ือง จะไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 
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 1.  ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 
  1.1 สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัมาก โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ บนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนตามแบบประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน สนทนา ซกัถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็นในดา้นต่างๆ กบันกัเรียนเสมอ และติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครอง
เพือ่รับทราบขอ้มูลต่างๆ ของนกัเรียน 
  1.2 ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา ในภาพรวมมี   
ระดบัปัญหาปานกลาง โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ความพร้อม และความเหมาะสมของเอกสาร วสัดุ อุปกรณ์ และส่ือ
เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการบันทึกขอ้มูลนักเรียน 2) ความร่วมมือ หรือความสะดวกจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหข้อ้มูลนกัเรียน 3) ความรู้ ทกัษะของครูในการใชแ้บบประเมินต่าง ๆ สาํหรับจดัเกบ็ขอ้มูลนกัเรียน 
  1.3 ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา      
ในภาพรวมมีระดบัความตอ้งการมาก โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) วสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร และส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั และง่ายต่อการจดบนัทึกขอ้มูลนกัเรียน 2) การนิเทศ ติดตาม ใหข้วญักาํลงัใจ และความช่วยเหลือจากฝ่าย
บริหาร 3) ผูเ้ก่ียวขอ้ง และเอกสารแสดงขอ้มูลนกัเรียนดา้นต่างๆ จากบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  ด้านการคดักรองนักเรียน 
  2.1 สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัมาก โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) คดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง     
และกลุ่มมีปัญหา โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 2) บนัทึกสรุปผลการคดักรองนักเรียน ท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ดา้นต่าง ๆ แลว้ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 3) คดักรองนกัเรียนดา้นต่าง ๆ ตามเกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนดได้
อยา่งครบถว้น และเหมาะสมกบัสภาพของนกัเรียน  
  2.2 ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ในภาพรวม    
มีระดับปัญหาปานกลาง โดย 3 อนัดับแรก ได้แก่ 1) ความรู้ ทกัษะ และวิธีการของครูเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
นกัเรียน 2) ความรู้ ทกัษะของครูในการใชเ้คร่ืองมือคดักรอง เพื่อแยกกลุ่มนกัเรียน 3) เกณฑก์ารคดักรองนกัเรียน 
กาํหนดไดค้รอบคลุม และตรงตามสภาพปัญหาของนกัเรียน 
  2.3 ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา      
ในภาพรวมมีระดบัความตอ้งการมากโดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ความร่วมมือจากโรงเรียนและฝ่ายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการอาํนวยความสะดวก และสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ และขอ้มูลท่ีใชใ้นการคดักรองนกัเรียน 2) ความ
ร่วมมือจากผูป้กครอง และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 3) การพฒันา
ความรู้ ทกัษะในการใชแ้บบสาํรวจ แบบสอบถาม แบบสงัเกต และวิธีอ่ืนๆเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลของนกัเรียน 
 3.  ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
  3.1  สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา    
ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัมาก โดย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ 1) อบรม สั่งสอน แนะนาํ ตกัเตือนนกัเรียน ในชัว่โมง
โฮมรูม และชัว่โมงพฒันาคุณธรรม จริยธรรม เป็นประจาํ มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมคิด ร่วมทาํกิจกรรม
ต่างๆ ของห้องเรียน และของโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ และการติดตาม ช้ีแนะให้นักเรียนปรับปรุง แก้ไข
ขอ้บกพร่อง หรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอยูเ่ป็นประจาํ 2) ดูแลนกัเรียนใหป้ฏิบติักิจกรรมหนา้เสาธงดว้ยความ
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ตั้งใจ เป็นประจาํทุกวนั 3) ยกยอ่ง ชมเชย หรือใหร้างวลันกัเรียนท่ีประพฤติดี ปฏิบติัดี ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม 
อยา่งสมํ่าเสมอ 
  3.2 ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ในภาพรวม    
มีระดบัปัญหาปานกลาง โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) เวลาท่ีใชใ้นการใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํแก่นกัเรียนในทุกๆ 
เร่ือง 2) การยกยอ่ง ชมเชย หรือใหร้างวลัแก่นกัเรียนท่ีประพฤติดี ปฏิบติัดี ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มอยา่งทัว่ถึง   
3) ความรู้ ทกัษะของครูในการใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน เพื่อการพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น 
  3.3 ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา      
ในภาพรวมมีระดบัความตอ้งการมาก โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) โรงเรียน และฝ่ายงานต่างๆ จดักิจกรรมส่งเสริม
นกัเรียนไดต้รงตามความถนดัและความสนใจ 2) ความร่วมมือจากบุคลากร และฝ่ายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สนบัสนุน ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมอยา่งทัว่ถึง 3) การสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากฝ่ายบริหารใน
การจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน 
 4.  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  4.1 สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัมาก โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) แนะนาํ ส่งเสริม ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน ตามความถนดัและความสนใจ 2) ใหค้าํปรึกษา และขอ้เสนอแนะแก่นกัเรียนท่ีมีปัญหาในทุก ๆ 
ดา้น ดว้ยความเต็มใจ และเร่ืองการร่วมมือกบัผูป้กครองในการดูแล ป้องกนัแกไ้ข พฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของ
นกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ และ 3) ใหค้วามรู้กบันกัเรียนในเร่ืองของพิษภยัจากส่ิงเสพติด และคอยสอดส่องดูแลมิให้
นกัเรียนยุง่เก่ียวกบัส่ิงเสพติด 
  4.2 ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ในภาพรวม    
มีระดบัปัญหาปานกลาง โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) เงินทุนท่ีใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจเพียงพอกบั
จาํนวนและความตอ้งการ 2) ความร่วมมือจากผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ในการป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 3) มีเวลาเพียงพอในการอบรม ส่ังสอน แนะนาํนกัเรียน เพื่อป้องกนั และแกไ้ขปัญหาในดา้น
ต่างๆ และความร่วมมือจากบุคลากรและฝ่ายงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  4.3 ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา      
ในภาพรวมมีระดบัความตอ้งการมาก โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ความร่วมมือจากผูป้กครองและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ 2) มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุม ป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหา ตรงตามผลการคดักรองนกัเรียน 3) และฝ่ายบริหารใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือครูท่ีปรึกษา ในการ
จดักิจกรรมเก่ียวกบัการป้องกนั แกไ้ขปัญหานกัเรียน 
 5.  ด้านการส่งต่อ 
  5.1 สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัมาก โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ส่งต่อนกัเรียนใหก้บัครูผูส้อนเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหา
ดา้นการเรียนในรายวิชาท่ีมีปัญหา หรือเรียนไม่เขา้ใจ 2) ส่งต่อนกัเรียนใหก้บัฝ่ายกิจการนกัเรียนในกรณีท่ีมีปัญหา
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ดา้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์หรือตอ้งการใหส่้งต่อหน่วยงานภายนอก 3) ส่งต่อนกัเรียนใหก้บัครูพยาบาลใน
กรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหาดา้นสุขภาพ  
  5.2 ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ในภาพรวม    
มีระดบัปัญหาปานกลาง โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ความร่วมมือจากบุคลากร และฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งในการรับ
นกัเรียนไปแกไ้ขพฤติกรรม 2) ความร่วมมือจากผูป้กครองในการดูแลนกัเรียน เม่ือนกัเรียนไดรั้บการส่งต่อ เพื่อ
แกปั้ญหาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 3) ขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการส่งต่อนกัเรียนทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน 
  5.3 ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา      
ในภาพรวมมีระดบัความตอ้งการมาก โดย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นิเทศ ติดตามให้
ความช่วยเหลือครู และบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีรับนักเรียนไปแกไ้ขปัญหาอย่างสมํ่าเสมอ 2) ฝ่ายบริหาร หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง อาํนวยความสะดวกในการส่งต่อนกัเรียนทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน 3) ติดตาม ใหค้าํปรึกษาให้
ความช่วยเหลือ และส่งเสริมพฒันานกัเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ขปัญหาแลว้อยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ  
 
อภปิรายผล 
 1.  ด้านการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 
  1.1 สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ครูตอ้งรู้จกันกัเรียนดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ ดา้นครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของดวงเดือน พิศาล
บุตร (2532, หนา้ 85-86) กล่าวว่า งานสาํคญัของครูนอกเหนือจากการสอนวิชาการแลว้ คือ การศึกษานกัเรียนเป็น
รายกรณี และเป็นหมู่ในดา้นต่างๆ แลว้รวบรวมสะสมไว ้ทั้งรวบรวมความรู้และรายละเอียดเก่ียวกบันักเรียน     
แต่ละคนในทุกๆ ดา้น จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน เช่น เพื่อน ครูผูส้อนวิชาต่างๆ ผูป้กครอง โดยศึกษาขอ้มูล
จากการใชร้ะเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ.) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) แบบ
สัมภาษณ์นกัเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรม แบบสมัภาษณ์ผูป้กครองและการออกเยีย่มบา้นนกัเรียน 
  1.2 สภาพปัญหาในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา       
ครูควรมีการติดตามและกาํชับนักเรียนให้เห็นถึงความสําคญัของการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง และมีการสร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือคดักรองให้มีความหลากหลายเพื่อสนองความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความ
เป็นมา   ไม่เหมือนกนั อนัจะส่งผลให้การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนักเรียนไดต้รงกบัสภาพความเป็นจริง                  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 10) ท่ีกล่าวว่า การรู้จกัขอ้มูลท่ีจาํเป็น
เก่ียวกับตัวนักเรียนเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีความเขา้ใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนําขอ้มูลมา
วิเคราะหเ์พ่ือคดักรองนกัเรียน เป็นประโยชนใ์นการส่งเสริม การป้องกนั และแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูก
ทาง ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษมิ์ใช่การใชค้วามรู้สึก หรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการไขปัญหานกัเรียน ซ่ึงจะทาํ
ใหไ้ม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียน หรือเกิดไดน้อ้ยท่ีสุด 
  1.3 ความต้องการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา      
ครูท่ีปรึกษามีความตอ้งการไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกการมีวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร และส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ท่ีง่ายต่อการจดบนัทึกขอ้มูลนกัเรียน เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลนักเรียน และตอ้งการไดรั้บขวญักาํลงัใจ 
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และความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัครูท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ครู
ผูบ้ริหารโรงเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมสุขภาพจิตและกรมสามญัศึกษา (2544, หนา้ 
5-9) ท่ีกล่าวว่าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างมีขั้นตอน 
พร้อมดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือการทาํงานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการดาํเนินงาน และมี
การประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัครูท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  ด้านการคดักรองนักเรียน 
  2.1  สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา   
การคดักรองนกัเรียนเป็นประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดถู้กตอ้ง โดยเฉพาะการ
แกไ้ขปัญหาใหต้รงกบัปัญหาของนกัเรียนดียิ่งข้ึน และมีความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาทั้งเป็นรายบุคคล และทั้ง
ห้องเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมสุขภาพจิต (2544, หนา้ 19-39) โดยศึกษาขอ้มูลจากการใชร้ะเบียน
สะสม แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ.) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) เกณฑ์การคดักรองของ
โรงเรียน หรือแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 
  2.2  สภาพปัญหาในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา
โรงเรียนควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการตอบแบบประเมินโดยการช้ีแจง
วตัถุประสงค ์ความสาํคญัและประโยชนท่ี์จะไดรั้บจากการประเมิน การใชเ้คร่ืองมือและวิธีการกรองท่ีหลากหลาย 
และควรแจง้ผลการคดักรองนักเรียนให้ผูป้กครองทราบ อย่างไรก็ตามผลการคดักรองนักเรียนนั้น ครูท่ีปรึกษา
จาํเป็นตอ้งระมดัระวงัอย่างยิ่งท่ีจะไม่ทาํให้นกัเรียนรับรู้ไดว้่าตนถูกจดักลุ่มอยู่ในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาซ่ึงมีความ
แตกต่างจากกลุ่มปกติ สอดคลอ้งกบักรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา้ 15) ท่ีกล่าวว่า เน่ืองจาก
นกัเรียนวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความไวต่อการรับรู้ (Sensitive) แมว้่านกัเรียนจะรู้ตวัดีว่าขณะน้ีตนมีพฤติกรรมอย่างไร
หรือประสบกับปัญหาใดก็ตาม และเพื่อป้องกันการลอ้เลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย ดังนั้น ครูท่ีปรึกษาต้องเก็บ       
ผลการคัดกรองนักเรียนเป็นความลับ นอกจากน้ีหากครูท่ีปรึกษามีการประสานงานกับผูป้กครองเพื่อการ
ช่วยเหลือนกัเรียน ก็ควรระมดัระวงัการส่ือสารท่ีทาํให้ผูป้กครองเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนถูกจดัอยู่ใน
กลุ่มท่ีผดิปกติแตกต่างจากเพ่ือนนกัเรียนอ่ืนๆซ่ึงอาจมีผลเสียต่อนกัเรียนภายหลงัได ้
  2.3  ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ครูท่ีปรึกษาตอ้งการความร่วมมือจากโรงเรียน และฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามผลการ
คดักรอง ตอ้งการความร่วมมือจากผูป้กครอง และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ในการใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงของ
นักเรียน รวมทั้งให้การอบรมทกัษะ ความรู้ เผยแพร่ขอ้มูล แก่ครูท่ีปรึกษา โดยเฉพาะทกัษะการให้คาํปรึกษา
เบ้ืองต้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน ซ่ึงควรมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ            
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมสุขภาพจิตและกรมสามญัศึกษา (2544, หน้า 3) ความสําเร็จของงาน ตอ้ง     
อาศยัการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทาํของทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียน    
ในทุกระดบั ผูป้กครอง หรือชุมชน  
 3.  ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
  3.1  สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา  
โดยจดักิจกรรมโฮมรูม ประชุมผูป้กครอง จดักิจกรรม หรือแนะนาํให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
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เพื่อส่งเสริมนกัเรียนใหมี้คุณภาพมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิสมยั ทินเต (2545) พบว่าการใชกิ้จกรรม
แนวแนวเพ่ือพฒันาความมีวิจยัในตวัเองของนกัเรียนจะทาํให้นักเรียนพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมและพฒันา
พฤติกรรมการมีวินยัในตวัเอง 
  3.2  สภาพปัญหาในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา
โรงเรียนควรจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนอย่างหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจและความ
ถนดัของนกัเรียนโดยครอบคลุมถึงกลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดว้ย นอกจากน้ีควรมีการประสานความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกับผูป้กครองและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการสนับสนุน      
ให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา           
ให้มีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติ
กลายเป็นนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา และเป็นการช่วยนักเรียนให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหากลบัมาเป็นนักเรียน    
กลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไป (กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา้ 19) 
  3.3  ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ครูท่ีปรึกษาตอ้งการใหโ้รงเรียน และฝ่ายงานต่างๆ จดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนไดต้รงตามความถนดัและความ
สนใจของนกัเรียน และส่งเสริมให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมอย่างทัว่ถึง  สนบัสนุนดา้นงบประมาณจากฝ่าย
บริหารในการจดักิจกรรมส่งเสริมนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มลัลิกา ศรีวิสุทธ์ิ (2547) พบว่า ครูประจาํชั้น         
ส่วนใหญ่มีการดาํเนินการในการส่งเสริมดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การเปิดโอกาส 
ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีตนถนดัและความสนใจ 
 4.  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  4.1  สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา    
ครูท่ีปรึกษามีการให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้ ประสานกบัครูผูป้กครอง ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อจดักิจกรรมสาํหรับการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน ทั้งกิจกรรมในหอ้งเรียน กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรม
ซ่อมเสริม กิจกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง และการจดัหาทุนสาํหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของศึกษานิเทศกก์รมสามญัศึกษา (2544) ท่ีไดใ้หแ้นวทางว่าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา 
ควรมีการประสานความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการกิจกรรมและเคร่ืองมือต่างๆ    
ท่ีมีคุณภาพในการดูแลนกัเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้งดา้นการป้องกนั แกไ้ขปัญหา 
  4.2  สภาพปัญหาในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา      
ครูควรดูแลให้ความใกลชิ้ดเป็นกนัเองกบันกัเรียนมากยิ่งข้ึน จดัช่วยเวลาสาํหรับใหค้าํปรึกษานกัเรียนอยา่งทัว่ถึง
นอกจากน้ี โรงเรียนควรจัดงบประมาณสนับสนุนแต่ละกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม และท่ีสําคญั         
ควรขอความร่วมมือกบัผูป้กครอง และมีการประสานงานกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาของนกัเรียน ซ่ึงสออดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Keith (1992, p.93) ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมในการ     
จดัการศึกษาของผูป้กครองนั้นเป็นผลดีเป็นแรงจูงใจสําหรับเด็กๆ และมีผลต่อการเรียนโดยรวมของเด็ก ดงันั้น 
ควรสนับสนุนให้ผูป้กครองได้เอาใจใส่ในด้านการเรียนของลูกให้มากข้ึน และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ         
กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา้ 1) ท่ีกล่าวว่า ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนั้น ครูท่ีปรึกษา
ควรให้ความเอาใจใส่กบันักเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั แต่สําหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหานั้น จาํเป็นอย่างยิ่ง       
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ท่ีตอ้งใหค้วามดูแลใส่ใจอยา่งใกลชิ้ดและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกนัและการแกปั้ญหา โดยไม่ปล่อยปละ
ละเลยนกัเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนจึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่
และมีคุณค่าอยา่งมากในการพฒันาใหน้กัเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสงัคมต่อไป 
  4.3  ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา
ตอ้งการไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้น
ต่างๆ จดัหาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา ตรงตามผลการคดักรองนักเรียน และฝ่าย
บริหารใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการป้องกนั แกไ้ขปัญหานกัเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของศึกษานิเทศกก์รมสามญัศึกษา (2544) ท่ีไดใ้หแ้นวทางว่าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษา 
ควรมีการประสานความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการกิจกรรมและเคร่ืองมือต่างๆ    
ท่ีมีคุณภาพในการดูแลนกัเรียน เพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้งดา้นการป้องกนั แกไ้ขปัญหา 
 5.  ด้านการส่งต่อ 
  5.1  สภาพปัจจุบนัในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ในกรณีท่ีปัญหาของนักเรียนยากต่อการช่วยเหลือ หรือใช้กระบวนการในการป้องกนั และแกไ้ขแลว้ไม่ดีข้ึน   
หากปล่อยให้เป็นหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษา หรือครูคนหน่ึงคนใดเท่านั้น ความยุง่ยากของปัญหาอาจมีมากข้ึน หรือ
ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข ดงันั้นจึงตอ้งมีการส่งต่อ โดยการส่งต่อแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือ  การส่งต่อภายใน เป็นการส่งต่อโดยครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได ้ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจาํวิชา หรือฝ่ายปกครอง เป็นตน้ และการส่งต่อ
ภายนอก เป็นการส่งต่อโดยครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้าํเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก            
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา้ 27) ไดใ้ห้
แนวคิดในการดาํเนินงานเก่ียวกับเร่ืองน้ีว่า สําหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยงัครูแนะแนว หรือฝ่าย
ปกครองจะเป็นการแกปั้ญหาท่ียากต่อการช่วยเหล่ือของครูท่ีปรึกษา เช่น ปัญหาเก่ียวกบัจิตใจ ความรู้สึก ปัญหา
พฤติกรรมท่ีซับซอ้นหรือรุนแรง เป็นตน้ ครูท่ีรับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบและประสานการทาํงาน
กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีกก็ตอ้งส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกต่อไป 
  5.2  สภาพปัญหาในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา
โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินการส่งต่อให้เพียงพอ และควรจดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน    
ท่ีจะดาํเนินการส่งต่อทั้ งภายในและภายและภายนอกโรงเรียน โดยมีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน        
ท่ีจะรับการส่งต่อ ดงัท่ีกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา้ 27) ได้ให้แนวคิดในการดาํเนินงาน
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า สําหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการแกปั้ญหา       
ท่ียากต่อการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น ปัญหาเก่ียวกับจิตใจ ความรู้สึก ปัญหาพฤติกรรมท่ีซับซ้อน           
หรือรุนแรง เป็นตน้ ครูท่ีรับต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและประสานการทาํงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือ    
การช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลือกต็อ้งส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอกต่อไป 
  5.3  ความตอ้งการในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา     
ครูท่ีปรึกษามีความตอ้งการใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน มีความตระหนกัในความสาํคญัของระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียน  และมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน  มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน  ดังท่ีกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544, หน้า 5) ท่ีส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
โดยมุ่งหวงัว่าครูทุกคนสามารถให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนได ้ทั้งดา้นการส่งเสริมในส่วนท่ีดีของนักเรียน 
ดา้นการป้องกนัมิใหปั้ญหาเกิดข้ึนหรือลุกลามมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจยัพบวา่ การดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบั “มาก” ปัญหาอยู่ในระดบั “ปานกลาง” และความตอ้งการอยู่ในระดบั “มาก” ดงันั้น เพื่อให้การ
ดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของ
นกัเรียน ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารโรงเรียน 
  1.1  ควรมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัทฤษฎี และวิธีการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ ท่ีจะนาํ 
มาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหก้บัทุกฝ่าย ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงาน 
เพื่อสร้างความเขา้ใจ  และนาํไปใชป้รับปรุงคุณภาพกระบวนการในการดาํเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
เพือ่ความสาํเร็จท่ีสามารถคาดหวงัไดอ้ยา่งสูงสุด 
  1.2  ควรมีการดาํเนินการพฒันาครูท่ีปรึกษาและบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้เจตคติท่ีดี
และมีทกัษะในการปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
  1.3  ควรมีการสนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร อาํนวยความสะดวก และจดักิจกรรมใหค้รู
ท่ีปรึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในทุกๆ ดา้น 
  1.4  ดาํเนินการให้มีการประสานงานกนัอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เช่น การออกเยี่ยม
บา้นนกัเรียน การประชุมผูป้กครองร่วมกบัครูท่ีปรึกษา เป็นตน้ 
  1.5  ควรมีการติดตาม นิเทศ กาํกบั ดูแล และใหก้ารช่วยเหลือครูท่ีปรึกษา เม่ือพบปัญหาใน
การดาํเนินงาน 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยั 
  2.1  ควรสนับสนุนให้ครูท่ีปรึกษาทุกคนทาํการวิจยัเชิงคุณภาพในชั้นเรียน เก่ียวกบัการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  2.2  ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพกับโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 
และช่วงชั้นท่ี 4 ท่ีประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  2.3  ควรมีการศึกษาวิจยัถึงความคิดเห็นของนกัเรียนภายในโรงเรียนวดัทรงธรรม และของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 4 ในโรงเรียนอ่ืนๆ ดว้ย เพราะนกัเรียนเหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยตรง และเป็นกลุ่มสาํคญัท่ีจะส่งผลใหโ้รงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบุรี  เขต 2* 

School Based Management of Secondary Schools in  
Nonthabur i Educational Service Area Office 2 

 
นายปณต จตุพศ** 

Mr. Panost Jatupost **         
    
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวม 2)  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ตามสถานภาพของบุคลากรคือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผูส้อนในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 การวิจยัคร้ัง
น้ีใช้การวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้ประชากรในการวิจัย ท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ทั้งหมด จาํนวน 135 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครูผูส้อนใน
สถานศึกษา ไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย จาํนวน 108 คน รวมจาํนวนประชากร 240 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .92 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโดยการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจยั  พบว่า  1) สภาพการปฏิบติังานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไป
นอ้ย   คือ  ดา้นการตั้งเป้าหมาย  ดา้นการสร้างพนัธะสัญญาร่วมกนั ดา้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ  ดา้นการ
สร้างระบบการบริหารงาน  ดา้นการเพิม่อาํนาจ ดา้นผลการปฏิบติังาน ดา้นการมีกฎบตัรว่าดว้ยสิทธิในการทาํงาน  
และดา้นการจดัการเรียนการสอน 2) การเปรียบเทียบระดบัสภาพการปฏิบติังานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา  พบว่า ครูผูส้อนในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า
คณะกรรมการสถานศึกษา และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 3) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะว่า โรงเรียนควรบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มากข้ึนในเร่ืองเหล่าน้ี คือ 
การส่งเสริมใหผู้ป้กครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในดา้นวิชาการ  การนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้ การพฒันาและบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม  การจดัระบบประชาสมัพนัธ์โรงเรียน   
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study school based management of secondary schools in 
Nonthaburi Educational Service Area Office 2. 2)  to compare school based  management of secondary schools in 
Nonthaburi Educational Service Area Office 2. in the view of the school board members and the teachers.  3)  to study 
problems, obstacles and suggestion of the school based management of secondary schools in Nonthaburi Educational 
Service Area Office 2. The research methodology was survey research and the samples 240; 135 of them were the 
school board members and 108 teachers in the schools of the Secondary School in Nonthaburi Educational Service 
Area Office 2 from simple random sampling. The data was collected by a questionnaire with 5 rating scales and 
reliability of .92, and analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test.   
 The results were as follows :  1) the school  based  management of  secondary  schools in Nonthaburi 
Educational Service Area Office 2  were at a high level. it was found that goal setting was highest and then 
commitment, ownership, management systems, empowerment, performance, rights, learning and teaching had the 
lowest mean.  2) comparing the use of the school based management of secondary schools in Nonthaburi Educational 
Service Area Office 2,  in the view of school board members and teachers,  it was found that there was no difference.   
3) Most of the people, who answered the questionaires had different opinions and they also suggested that school 
based management should have more supporting from parents, communities and participating in academic activities 
from local wisdom for practice in schools, development and administration in style of cooperation and finally to 
manage public information system of schools. 
 
ความนํา 
 การจดัการศึกษามีเป�าหมายเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย�์ให�้มีคุณภาพ ตามหลกัสูตรในแต�ละ
ระดบั  สาํหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป�าหมายเพื่อให�้ผู�้เรียนเป�นคนดี เก�ง และมีความสุข โดยการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประชาชน และผ�ูมีส�วนเก่ียวข�องกบั การจดัการ
ศึกษาทุกฝ�าย ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห�ง ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 (กรมการศาสนา, 2541, หนา้ 9) 
มาตรา 43 บญัญติัไว�ว�า บุคคลย�อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไม�น�อยกว�า  
12 ป� ท่ีรัฐจะต�องจดัให�อย�างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช�จ�าย จึงเป�นหน�าท่ี
ของประชาชนชาวไทยทุกคนจะต�องศึกษาเล�าเรียนตามการศึกษาภาคบงัคบั ประกอบกบัพระราช บญัญติั
การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สาํนกังานคณะกรรมการ การศึกษา
แห่งชาติ,  2545, หนา้ 4)  มาตรา8 (2)  และมาตรา 9 (2)  บญัญติัไว�ว�า ให�สังคมมีส�วนร�วม  ในการ
จดัการศึกษา โดยมีการกระจายอาํนาจไปสู�เขตพื้นท่ีทางการศึกษา สถานศึกษา และองค�กรปกครองส�วนท
�องถ่ิน  เอกชน  องค�กรเอกชน  องค�กรวิชาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 
 จึงกล�าวได�ว�า การจดัการศึกษาสําหรับทุกคนท่ีจะต�องเข�าเรียนในโรงเรียน จาก
บทบญัญติัดงักล�าว    รัฐและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกบัการจดัการศึกษา ได�นาํมากาํหนดเป�นนโยบาย
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เร�งรัดจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ�มเป�าหมาย รวมทั้งปฏิรูปการบริหารจดัการศึกษาให�มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ดังนั้นการกระจายอาํนาจการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  ทาํใหเ้กิดการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ข้ึนกล่าวคือ ทาํ
ใหก้รปฏิบติังานในสถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่จากการปฏิบติังานตามกรอบแนวคิดจากส่วนกลาง
ไปสู้การคิดเองทาํเอง จากการพึ่งส่วนกลางไปสู่การพ่ึงตนเองตามสภาพของทอ้งถ่ิน จากการคิดและบริหารงาน
โดยบุคคลในสถานศึกษาไปสู่การคิด และบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องกร
ชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสังคมอ่ืน ๆ ตามมาตรา 9(6) ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2545,  หนา้ 7) ด�วยเหตุน้ีประชาชนจึงควร
มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการบริหาร เป�นผ�ูแทนของชุมชนท่ีเข�ามามีบทบาท ในการกาํกบั
และส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว�าด�วยคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, หนา้ 7) 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์สําคญั ในการขบัเคล่ือนพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา การบริหารรูปแบบน้ีเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในโรงเรียน ใชโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการบริหารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน  เป็นการบริหาร
จดัการท่ีตอบสนองหรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนไดม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีผ�ูวิจยัในฐานะ
ท่ีมีบทบาทหน�าท่ีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน เช่ือว่าการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส�วนสาํคญัในการท่ีจะเข�า ไปมีบทบาทในการจดัการศึกษา
ของชาติในอนาคต โดยเฉพาะแนวคิดในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  รูปแบบการบริหารตนเองภายใต้การบริหารรูปองค์คณะบุคคลกระจายอํานาจ  การตัดสินใจ   ให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง  เป็นการจดัการศึกษา ท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน
และชุมชน ประกอบกบัสภาพทัว่ไปของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2  มีความ
แตกต�างและหลากหลายในเกือบทุกดา้น   สภาพจงัหวดันนทบุรีเป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑล แต่บางอาํเภอท่ีอยู่
ไกลออกไปยงัมีสภาพเป็นชนบท ซ่ึงแตกต่างกบัอาํเภอในเขตเมืองมาก ทั้งดา้นเศรษฐกิจ จาํนวนประชาการ และ
สภาพแวดลอ้ม ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เพราะการบริหารรูปแบบน้ีเป็น
การบริหารโรงเรียนท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่ายทั้งท่ีเก่ียวขอ้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  เป็นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะผูป้กครองและชุมชนเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง เช่น ร่วมตดัสินใจเก่ียวกับทิศทางการศึกษาของโรงเรียน 
สนบัสนุนกิจกรรมการศึกษา การจดัทาํหลกัสูตรและติดตามผลการศึกษา เป็นตน้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึง การบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจากเอกสารของนกัวิชาการหลายท่าน และไดส้นใจการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
ตามแนวคิดองคป์ระกอบใหม่ของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ตามบริบทไทย  (นิภา  พงศว์ิรัตน์,  2547, 
หนา้ 105) เน่ืองจากสอดคลอ้งตรงตามบริบทของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นนทบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติังานในแต่ละบริบทและบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือ่ศึกษาระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นนทบุรีเขต 2 ในภาพรวม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบับริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานนทบุรีเขต 2  จาํแนกตามสถานภาพของบุคลากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ครูผูส้อนในสถานศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ี การศึกษานนทบุรี เขต 2 ใชป้ระชากรทั้งหมดในการวิจยั จาํนวน 135 คน และครูผูส้อน
ในสถานศึกษา จาํนวน 776 คน ผูว้ิจยัเลือกเพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยจบัสลากจากครูผูส้อนในระดับชั้นมธัยม ศึกษาปีท่ี 1- 6 ระดบัชั้นละ 2 คน รวม 12 คน ต่อ 1 
โรงเรียน จาํนวน 9 โรงเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 108 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
  ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
มธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 จาํนวน 60 ขอ้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร�ท (Likert’s Scale) 
  ตอนท่ี  3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ ในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open end) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์  และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี  1 นาํแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ี
หาค่าร้อยละ และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 311

  ตอนท่ี  2 นาํแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตั้งแต่การ
ปฏิบติังานมากท่ีสุดถึงการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 60 ขอ้ มาวิเคราะห์เก่ียวกบัการปฏิบติังานการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   
  ตอนท่ี  3   นาํแบบสอบถามปลายเปิด  วิเคราะห์แนวทางการพฒันาการปฏิบติังานการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และแจงนับความถ่ีของคาํตอบท่ี
เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั นาํเสนอโดยจดัเรียงลาํดบัคาํตอบจากมากไปหานอ้ย 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1  ที่ว่า  “เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษานนทบุรี เขต 2 ในภาพรวม”   นั้นสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
  ระดบัการปฏิบติังานการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ทั้งท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงตามระดบัการปฏิบติังานจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการตั้งเป้าหมาย       
มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการสร้างพนัธสัญญาร่วมกนั มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  
ดา้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีระดบัการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  ดา้นการสร้างระบบการบริหารงาน    
มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก   ดา้นการเพ่ิมอาํนาจ  มีระดบัการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นผลการ
ปฏิบติังาน มีระดบัการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  ดา้นการมีกฎบตัรว่าดว้ยสิทธิในการทาํงาน มีระดับการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก และดา้นการจดัการเรียนการสอน มีระดบัการปฏิบติังานค่าเฉล่ียตํ่าสุด มีระดบัการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการใหส้ถานศึกษาบริหารโดย  
มีคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ตวัแทนครู ตวัแทนผูป้กครองและชุมชน ร่วมกนั
บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด และ
สอดคลอ้งกบั อุทยั  บุญประเสริฐ (2542, หนา้ 24 )ไดก้ล่าวสนบัสนุนการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการ
บริหารรูปแบบท่ีผูป้กครองและชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและจะรับผิดชอบในการจดัการ ศึกษาของเด็ก 
มากข้ึน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการศึกษาท่ีสานเช่ือม ต่อบา้นสู่โรงเรียนและ
โรงเรียนสู่บา้นโดยผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมการจดัศึกษา เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัและแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ซ่ึงกนัและกนั และจะเห็นไดว้่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียน มธัยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานนทบุรี เขต 2  คณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูส้อน ในสถานศึกษา  มีการปฏิบติังานดา้นการ
ตั้ งเป้าหมายในระดับมากเป็นอันดับแรกของทุกด้าน  แสดงให้เห็นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน          
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูส้อนมีเป้าหมายในทางเดียวกนั ใหค้วามสาํคญั ว่าการตั้งเป้าหมายเป็นการ
กาํหนดทิศทางและภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  2 จําแนกตามสถานะภาพของบุคลากร คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอนในสถานศึกษา” นั้นสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
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  แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูส้อน        
ในสถานศึกษา  โดยภาพรวมครูผู ้สอนในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสูงกว่า
คณะกรรมการสถานศึกษา  และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
ครูผูส้อนในสถานศึกษามีระดบัการปฏิบติังานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน สูงกว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
ดา้นการตั้งเป้าหมาย ดา้นการเพิ่มอาํนาจ ดา้นการสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ ดา้นการสร้างระบบการบริหารงาน 
ดา้นผลการปฏิบติังาน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และมีระดบัการปฏิบติังานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ
คณะกรรมการ สถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั ได้แก่ ดา้นการสร้างพนัธะ
สญัญา ร่วมกนั ดา้นกฎบตัรว่าดว้ยสิทธิหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการงาน และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติทุกด้าน ทั้ งน้ีเน่ืองจากสภาพปัจจุบันคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนในการมีส่วนร่วมบริหารและการจดัการศึกษา  ใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทัว่ถึง มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน  มีการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน ในดา้น
ประสิทธิภาพความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษา   โรงเรียนส่งเสริมใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือสมาคมผูป้กครองและครู รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผูป้กครองได้ทาํงานอย่างอิสระเพื่อท่ีจะทาํงานให้โรงเรียนในดา้นการปฏิรูปการศึกษา และการ
พฒันาโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุดารัตน์ วฒันพฤกษา, ( 2545, หน้า 117)  ท่ีกล่าวไวว้่า การมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการจดัการศึกษาเป็นกระบวนการ ท่ีผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมทาํงานกบัโรงเรียน ครูและชุมชน     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของเด็ก  ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินงานและแกปั้ญหา ตลอดร่วมกนัช่ืนชม
ยนิดี ภาคภูมิในความสาํเร็จของงาน ท่ีไดส่้งเสริมพฒันาและเตรียมความพร้อมใหแ้ก่เด็กอยา่งสมบูรณ์  ซ่ึงเม่ือเกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองแลว้ ผูป้กครองย่อมได้แนวทางในการส่งเสริมการเรียนของเด็ก       
ท่ีบา้นได้   จะเห็นได้ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
นนทบุรี เขต 2   ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา  มีการบริหารท่ีแตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ   แสดงว่าคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผูส้อน  มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหาร   
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และมีเป้าหมายทิศทางการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานเดียวกนั 
 จากวัตถุประสงค์ของการวจิัยข้อท่ี 3 ที่ว่า “เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2” นั้นสรุปผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 
  จากปัญหาอุปสรรคท่ีพบได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาไม่มีโอกาสเขา้ร่วมกาํหนด
เป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจของโรงเรียน  เพียงรับทราบเม่ือเป้าหมายและวิสัยทศัน์เม่ือกาํหนดเสร็จแลว้    
การพฒันาโรงเรียนและนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงบ่อย  บางคร้ัง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายดา้นผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจของชุมชน สานสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง เครือข่ายผูป้กครอง ขาดความ
ต่อเน่ือง  คณะกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนขาดการประสานในการทาํงานร่วมกนั  ความ
เช่ือมัน่ในทางวิชาการของโรงเรียนให้กบัชุมชนมีนอ้ย  การประกนัคุณภาพครูและนักเรียนไม่ชดัเจน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาบางคนไม�มีเวลาเข�าร�วมกิจกรรมของโรงเรียน เน่ืองจากมีภาระหน
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�าท่ีประจาํและประกอบอาชีพส�วนตวั ไม่สามารถมาร่วมประชุมในการวางแผนต่าง ๆ ของโรงเรียนได ้
ดงันั้น โอกาสในการพฒันาด�านความรู�ความเข�าใจร�วมกนัจึงมีน�อยตามไปด�วย และบางคร้ัง
โรงเรียนรับนโยบายในการบริหารมาอยา่งเร่งด่วน โอกาสท่ีจะประชุมเพื่อปรึกษาหารือในดา้นต่าง ๆ ไม่มี จึงตอ้ง
เร่งรีบดาํเนินงานก่อน  แลว้จึงรายงานใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาทราบภายหลงั 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไดข้อ้สรุปและขอ้เสนอแนะว่า ควรสร้างเยื่อใย   
และความรัก จดักิจกรรม  ร่วมกบัชุมชน ใหร่้วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตดัสินใจบนความถูกตอ้ง มีการจดักิจกรรมทาง
สังคมร่วมกนั เปิดรับอาสาสมคัร ครูพอ่-ครูแม่ เป็นผูช่้วยสอน  สร้างทีมงาน สร้างความรักความผกูพนั  ใหบ้ริการ
ชุมชนและอาํนวยความสะดวกในเร่ืองอาคารสถานท่ี และเร่ืองอ่ืนๆ  จดัโรงเรียนใหเ้ป็นหน่วยบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน  จัดทาํทะเบียนแหล่งเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้โอกาสชุมชนร่วมจดัการเรียนการสอน 
พฒันาครูใหป้รับกระบวนทศัน์ในการจดัการเรียนการสอน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิรูปการเรียนรู้  ทั้งน้ีจะเห็นได้
ว่าคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียนมีการติดตามและประเมินผลการทาํงาน ทาํเอกสารช้ีแจงงานให้
เขา้ใจตรงกนั สร้างเครือข่ายและเครือข่ายผูป้กครองอยา่งชดัเจน  มีการระดมพลงัสมองในการวางแผนการทาํงาน   
สร้างความเป็นกนัเองและความสนุกสนานร่วมกนั รับฟังความคิดเห็น วิเคราะห ์ประเมินตนเองและสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู�บริหาร ครู และผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาควรส�งเสริมให�
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได�มีบทบาทให�ความเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํป�
ของสถานศึกษา ก�อนเสนอ                    ต�อสาธารณชน อีกทั้งกระตุ�นให�กาํลงัใจพฒันาบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให�มีบทบาทในระดบัร่วมทาํ ร�วมคิด ร่วมตดัสินใจ เพื่อให�เกิดประ
โยชน�สูงสุดในการจดัการศึกษา เพือ่พฒันา ผ�ูเรียนให�มีคุณภาพ 
  2.  ผ�ูบริหาร ครู ตลอดจนผ�ูมีส�วนข�องในการจดัการศึกษา ควรส�งเสริมสนบัสนุนให้
กาํลงัใจ     
ให�โอกาส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสร�างแรงใจ สร�างขวญักาํลงัใจ ให�การยกย�อง 
ให�รางวลั   ตลอดทั้งการพฒันาเพิ่มพนูความรู�ประสบการณ์ การอบรมสมัมนา การศึกษาดูงาน  
  3.  ผ�ูบริหารและครูในโรงเรียน ควรมีมนุษย�สัมพนัธ�  สามารถเข�ากบัชุมชนได�เป็นอย
�างดี มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ บริหารการเงินของโรงเรียนอย�างโปร�งใส  เป�นแบบอย�างท่ีดี
แก�ชุมชน และเด็กนกัเรียน  ทาํให�ชุมชนเกิดความเช่ือมัน่ และศรัทธาเข�าร�วมกิจกรรม และร�วมแรง 
ร�วมใจในการพฒันาโรงเรียน 
  4.   ผู�บริหารและครูควรเป�ดโอกาสให�คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วม ได
�อย�างกว�างขวางโดยเฉพาะการมีส�วนร�วมในการคิดและตดัสินใจ ไม�พยายามจาํกดัการมีส�วนร
�วมไว�เพียงเร่ืองการจัดสรรและจดัหาทรัพยากรหรือการช�วยประสานงาน เพราะการเปิดโอกาสให�
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส�วนร�วมได�อย�างกว�างขวาง จะช�วยให�โรงเรียนและ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป�นตวัแทนของชุมชนได�การศึกษาท่ีตรงกบัความต�องการของ
ทั้งสองฝ่าย 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูท่ีปฏิบัติการสอนท่ีมีต่อ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสันตเ์สริมวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเปรียบเทียบระดบัความ
พึงพอใจของครูท่ีปฏิบติัการสอนท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสันตเ์สริมวิทย ์จงัหวดั
สมุทรปราการ จาํแนกตามอาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นครู และระดบัชั้นท่ีสอน เพื่อศึกษา
เก่ียวกบัความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของครูท่ีปฏิบติัการสอน ท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของ
โรงเรียนสันตเ์สริมวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ประชากรเป็นครูท่ีปฏิบติัการสอนจาํนวน 43  คน รวบรวมขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ใชค้่าเฉล่ียในการเปรียบเทียบ 
 ผลการวิจยั พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสันต์เสริม
วิทย ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่าครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยครูมีความพึงพอใจในขั้นท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับสูงสุด การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูพบว่า ครูท่ีมีอายุแตกต่างกัน ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในทาํงานเป็นครูแตกต่างกัน และครูสอนระดับชั้ นแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวน         
การนิเทศภายในโรงเรียน ทุกขั้นตอนโดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทุกขั้นตอนโดยรวมแตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะต่อกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนสูงสุด 3 ลาํดับแรก คือ ควรมีการประชุมสัมมนากันระหว่าง ผูบ้ริหาร คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน และครูผูส้อนเพื่อศึกษาปัญหา และหาแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนั ควรมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอก      
มาเป็นท่ีปรึกษา และควรจดัใหมี้การประเมินผลทุกคร้ังหลงัการนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare teachers’ satisfaction regarding the internal 
supervision process of Sunsermwit School, Samutprakan. The population compared of 43 teachers of 
Sunsermwit School classified according to age, educational attainment, and experience and teaching level as the 
comparing groups. The data were collected by questionnaire and analyzed by percentage, mean and standard 
deviation and means were used for comparison. 
 The results of study were that teachers’ satisfaction regarding the internal supervision process were 
at a high level at every step of internal supervision process with the highest satisfaction was at the planning 
step. Teachers’ satisfaction regarding the internal supervision process on the different ages, experience, and 
teaching level classifications were not significantly different. Teachers’ satisfaction regarding the internal 
supervision process of different education attainment classifications had significant difference. Their 
suggestions for internal supervision process the three highest levels were there should be a meeting for teachers, 
administrators and school committee to study and solve the problems. There should be an external advisor and 
an evaluation after the internal supervision. 
 
ความนํา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดก้าํหนด
จุดมุ่งหมายและหลกัการไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข นอกจากนั้นยงัไดก้าํหนดแนวการจดัการศึกษาท่ียึดหลกัผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด ให้ผูเ้รียนไดฝึ้ก
ทกัษะกระบวนการและฝึกปฏิบติัให้คิดเป็น ทาํเป็นแกปั้ญหาเป็น โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมบูรณาการ
ความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน และ
ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
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ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  ดงันั้นเพ่ือใหก้ารศึกษาเกิดผลดีและมีคุณภาพตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้จึงข้ึนอยูก่บั
กระบวนการจดัการและดาํเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคญัในการนาํนโยบาย
ทางการศึกษา  นาํหลกัสูตรไปจดัการเรียนการสอนเพื่อใหบ้งัเกิดการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่ผูเ้รียนโดยตรง โรงเรียน
จึงตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในเป้าหมายดงักล่าว และการท่ีโรงเรียนจะจดัการศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ
ไดน้ั้นก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการและระบบการนิเทศการศึกษาเป็นสาํคญั 
 การบริหารการศึกษากบัการนิเทศการศึกษามีความหมายใกลเ้คียงกนัมาก คือ มีการดาํเนินงานท่ีเป็น
กระบวนการและมีขั้นตอน ลกัษณะของงานทั้งสองฝ่ายก็มีความคลา้ยคลึงกนั เป็นงานท่ีคู่กนั การศึกษาจะมีความ
เจริญกา้วหน้าไม่ไดห้ากขาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ดว้ยเหตุน้ีการบริหารจึงมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมากกบัการนิเทศ
การศึกษา การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายท่ีจะสนบัสนุนระบบการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งการใหค้รูไดป้รับปรุง
พฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และส่งผลประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดงันั้น
การท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ  จึงข้ึนอยู่กบัการพฒันาครูใหมี้
ประสิทธิภาพโดยการนิเทศการศึกษา ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ ณ ท่ีใดมีสอน ท่ีนัน่มีการนิเทศ 
 จากการดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ผูว้ิจัยซ่ึงมีตาํแหน่งเป็นผูช่้วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนสันตเ์สริมวิทย ์และมีหน้าท่ีในการนิเทศภายใน  การนิเทศภายในของโรงเรียนสันต์เสริมวิทย ์ตอ้งการ 
ให้งานนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศ  ต้องการ  ความพึงพอใจของครูท่ีมี                  
ต่อกระบวนการนิเทศภายใน  เพื่อทาํการศึกษาระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน  ของโรงเรียนสันต์เสริมวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ และนาํผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไปใชใ้นการพฒันา 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพและครูได้รับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน นาํไปสู่      
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสันต์เสริมวิทย ์ อย่างแทจ้ริง อนัจะส่งผลดีต่อคุณภาพการจดัการเรียน
การสอนของครู และคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูท่ีปฏิบติัการสอน ท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ของโรงเรียนสนัตเ์สริมวิทย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ   
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูท่ีปฏิบติัการสอนท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน ของโรงเรียนสันต์เสริมวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามอายุ  วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทาํงานเป็นครู  และระดบัชั้นท่ีสอน 
 3.  เพื่อศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของครูท่ีปฏิบติัการสอน  ท่ีมีต่อกระบวนการ
นิเทศภายใน โรงเรียนสนัตเ์สริมวิทย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร ไดแ้ก่  ครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนสันตเ์สริมวิทย ์ จงัหวดัสมุทรปราการในปีการศึกษา 
2549 จาํนวน 43 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอนคือ  
  1.  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ 
(Check List) ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบั อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นครู และระดบัชั้นท่ีสอน 
  2.  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสันตเ์สริม
วิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ รวม 4 ขั้นตอน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 อนัดบั คือ พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจนอ้ย และพอใจนอ้ยท่ีสุด  
  3.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของครูท่ีมี ต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของ
โรงเรียนสนัตเ์สริมวิทย ์โดยใหผู้ต้อบคาํถามไดแ้สดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอยา่งเสรี 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอความร่วมมือจากครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนสันต์
เสริมวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 43 คน แจกแบบสอบถามทุกคนจาํนวน 43 ฉบบั และ
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากประชากรทั้งหมด จาํนวน 43 คนมาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป หาค่าร้อยละ และค่าความถ่ี สาํหรับวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในตอนท่ี 1 ตอนท่ี 3 และหา
ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสันต์เสริมวิทย  ์ จังหวดั
สมุทรปราการ จาํแนกตามอายุ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นครู และระดบัชั้นท่ีสอนสําหรับ
วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ตรวจใหค้ะแนน หาค่าเฉล่ีย µ และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน σ โดยหาทั้งรายขอ้และ
รายขั้นตอนของแบบสอบถาม 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพของครูทีป่ฏบัิติการสอนในโรงเรียน ของโรงเรียนสันต์เสริมวทิย์ จงัหวดัสมุทรปราการ 
  จากการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 40 ปีข้ึนไปสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์การทาํงานเป็นครู 10 ปีข้ึนไป และทาํการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษา 
 2.  ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
  2.1 ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  พบว่า  ครูมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยรวมอยู่ในระดบัมากเพ่ือพิจารณารายขั้นตอนของการ
นิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ครูมีความพึงพอใจ ในขั้นท่ี 1 การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน อยู่ในระดับ
สูงสุด  รองลงมาคือขั้นท่ี 4 การปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน ลาํดับสุดท้ายคือ ขั้นท่ี 2 การปฏิบัติตาม
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แผนการนิเทศภายในโรงเรียน และขั้นท่ี 3 การตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน  ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัเท่ากนั  เม่ือพจิารณารายขั้นตอนของการนิเทศภายในโรงเรียนแต่ละขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนคือ  
  ขั้นการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ครูมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเป็น
ส่วนใหญ่ คือมีการแจง้นโยบายการนิเทศ ภายในโรงเรียนใหท้ราบอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือ มีความมุ่งหมาย
ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน และพบว่ามีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ การนาํปัญหา และ
ความตอ้งการของครูมาประกอบการวางแผนการนิเทศ และมีกิจกรรมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
  ขั้นการปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียนพบว่าครูมีความพึงพอใจ ต่อกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าครูมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
7 ขอ้ โดยเรียงลาํดับค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการเรียนการสอน รองลงมา คือการส่งเสริมใหเ้ขา้รับการอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ และการศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  ตามลาํดบั  ส่วนความพึงพอใจในระดบัปานกลางมี 6  ขอ้ โดยพบราย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ  การสาธิตการสอนโดยเพ่ือนครู 
  ขั้นการตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ครูมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ คือการสรุปผลการนิเทศร่วมกันระหว่างครู และผูนิ้เทศอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
รองลงมาคือการจดัใหมี้การประเมินผลผูรั้บการนิเทศทุกคร้ังหลงัจากท่ีทาํการนิเทศแบบกลัยาณมิตร และการ
ประเมินผล การนิเทศภายในโรงเรียนของคณะทาํงาน  ตามลาํดบั  และพบว่าครูมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง 5 ขอ้  โดยพบรายขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียตํ่าสุด คือ การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนดว้ยแบบสาํรวจ 
  ขั้นการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม  พบว่า  ครูมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมพบว่าอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าครูมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เช่นกนั  โดยความพึงพอใจของครูขั้นการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนใหเ้หมาะสม ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 ลาํดบัแรก  คือ  การแจง้ใหค้รูไดท้ราบถึงผลการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมาการ่วมกนัหา
แนวทางปรับปรุงแกไ้ขปัญหา  และ การนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานตามลาํดบั 
 3. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียน
สันต์เสริมวทิย์ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และระดับช้ันทีส่อน 
  3.1 การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
จาํแนกตามอายุทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 40 ปี ท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน ทั้ง  4  ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขั้นตอน
ของการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้
เหมาะสม  และขั้นการวางแผนกานิเทศภายในโรงเรียน ส่วนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางมี 2  ขั้นตอน คือ
ขั้นการปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และขั้นการตรวจสอบ และประเมินผล ส่วนความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีอายุ  40  ปี  ข้ึนไปท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 4  ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอนของการนิเทศภายในโรงเรียน  พบว่า อยูใ่นระดบั
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มากทุกขั้นตอน โดยพบว่า ขั้นการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา คือ ขั้นการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน และขั้นการปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตามลาํดบั สาํหรับการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ พบว่า ครูท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 40 ปี และครูท่ีมีอาย ุ40  ปีข้ึนไป  
มีระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณารายขั้นตอน
ของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ครูมีระดบัความพึงพอใจ ขั้นการปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน และขั้นการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนแตกต่างกนั ส่วนขั้นการวางแผนการ
นิเทศภายในโรงเรียน และขั้นการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนใหเ้หมาะสมไม่แตกต่างกนั   
  3.2  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
จาํแนกตามวุฒิการศึกษาทั้ง  4  ขั้นตอน  พบว่า  ความพึงพอใจของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญาตรีท่ีมีต่อ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง  4  ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพจิารณารายขั้นตอนของการนิเทศภายในโรงเรียนพบวา่ ทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนัคือ  
ขั้นการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  และขั้นการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเยนใหเ้หมาะสม รองลงมาคือ  
ขั้นการปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และขั้นการตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตามลาํดบั ส่วนความพึงพอใจของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ทั้ง  4 ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขั้นตอนของ
การนิเทศภายในโรงเรียนพบว่าอยู่ในระดบัมาก 1 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  อยู่ใน
ระดับปานกลาง 3 ขั้นตอน โดยพบว่าขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขั้นการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน สาํหรับการเปรีบเทียบระดบัความพึงพอใจ พบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  มีระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนั 
  3.3  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานเป็นครู ทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่า  ความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ใน 
การทาํงานเป็นครูน้อยกว่า 10 ปี มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ ง 4 ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขั้นตอนของการนิเทศภายในโรงเรียนพบว่า ทุก
ขั้นตอนอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ขั้นการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมาคือ  ขั้นการ
ปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และขั้นการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนใหเ้หมาะสม  ส่วนความ
พอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานเป็นครู 10 ปีข้ึนไป  ท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 4  
ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขั้นตอนของการนิเทศ
ภายในโรงเรียนพบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 ขั้นตอน  โดยพบว่าขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นการวางแผนการ
นิเทศภายในโรงเรียนอยู่ในระดบัปานกลางมี 2 ขั้นตอน โดยพบว่าขั้นตอนท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ การปฏิบติัตาม
แผนการนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทาํงานเป็นครูน้อยกว่า 10 ปี และครูท่ีประสบการณ์ในการทาํงานเป็นครู 10 ปีข้ึนไป  มีระดับความพึงพอใจ      
ต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
  3.4  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
จาํแนกตามระดบัชั้นท่ีสอนทั้ง 4 ขั้นตอน พบว่า ความพึงพอใจของครูท่ีสอนระดบัชั้นก่อนประถมศึกษา ท่ีมีต่อ
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กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 4 ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขั้นตอนของการนิเทศภายในโรงเรียนพบว่า ทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือขั้น
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือขั้นการปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายใน
โรงเรียน และ ขั้นการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเยนให้เหมาะสม ส่วนความพึงพอใจของครูท่ีสอนระดบัชั้น
ประถมศึกษา  ท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง  4  ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขั้นตอนของการนิเทศภายในโรงเรียนพบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 ขั้นตอน  
คือ ขั้นการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และขั้นการปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนใหเ้หมาะสม  อยูใ่น
ระดบัปานกลางมี 2  ขั้นตอน คือ ขั้นการตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน และขั้น การปฏิบติั
ตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ พบว่า ครูท่ีสอนระดบัชั้นก่อน
ประถมศึกษา และครูท่ีสอนระดบัชั้นประถมศึกษา มีระดบัความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 4. ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะของครูทีม่ต่ีอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  
  ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ครู
มีความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สูงสุด 3 ลาํดับแรก คือ ควรมีการ
ประชุมสมัมนากนัระหว่างผูบ้ริหาร และคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียน  ครูผูส้อนเพื่อศึกษาปัญหา  และ
หาแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนัควรมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษา และควรจดัใหมี้การประเมินผล
ทุกคร้ังหลงัการนิเทศภายในโรงเรียน ตาลาํดบั 
 
อภปิรายผล 
 1.ครูมคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสันต์เสริมวทิย์  
  โดยรวมและทุกขั้นตอน ของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนสันต์เสริมวิทย ์ได้แสดงความมุ่งมั่นในการใช้กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน      
เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง มีการ
วางแผนงานและกระบวนการในการดาํเนินงานท่ีชัดเจนโดยยึดหลกัการทาํงานท่ีเป็นประชาธิปไตย และเปิด
โอกาสใหค้รูมีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการดาํเนินงาน ซ่ึงการปฏิบติัของผูบ้ริหารโรง
เรียงดังกล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉลอง ป่ินทอง (2527,หน้า15) ท่ีไดก้ล่าวว่าปกติผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
บุคคลท่ีมีความสําคญั และมีบทบาทมากท่ีสุดในการจดัการศึกษาในโรงเรียน โดยเฉพาะงานวิชาการอนัมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการนิเทศภายในโรงเรียน 
  นอกจากนั้นอาจเป็นเพราะครูไดต้ระหนกัถึงภาระหน้าท่ีท่ีตนเองตอ้งรับผิดชอบในการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตร เพราะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ย่อมทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพฒันาตามศักยภาพของผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของครูว่าจะตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติโดย เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่าง         
มีความสุข  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.2544,หนา้4)  ครูจึงเห็นประโยชน์ของการนิเทศภายใน
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โรงเรียนท่ีสามารถช่วยเหลือให้ครูไดป้รับปรุงกระบวนการหรือวิธีจดัการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน เพราะการ
นิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการของผูเ้ก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ครู และผูบ้ริหารในการท่ีจะช่วยกนัพฒันาคุณภาพ
ของการทาํงานของครู และบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือใหไ้ดม้า ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ อนัสูงสุดของผูเ้รียน 
 2.  เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของครูที่มี ต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสันต์
เสริมวทิย์ ในแต่ละขั้นตอนการดาํเนินงานพบว่า 
  2.1 ขั้นท่ี 1 การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  ครูมีความพึงพอใจต่อการแจง้นโยบายของการนิเทศใหค้รูทราบมีค่าเฉล่ียสูงสุดทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารของโรงเรียนสันต์เสริมวิทย ์จดัให้มีการประชุมครูเป็นประจาํทุกเดือน ซ่ึงการประชุม
ดังกล่าวผูบ้ริหารจะแจ้งนโยบายหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีสําคญัหรือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของครูให้ครูทราบ
เช่นเดียวกบัการแจง้นโยบายการนิเทศภายในโรงเรียนผูบ้ริหารไดแ้จง้ใหค้รูทราบในการประชุมประจาํเดือน  ครู
จึงมีความพึงพอใจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยั  ของบุญเรือน  ลิขิตเดชาโรจน ์(2545,หนา้108)  พบว่าครูมีความพึง
พอใจต่อการแจง้นโยบายการนิเทศใหค้รูทราบในอนัดบัสูงสุดเช่นกนั และพบว่าครูมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง ดงัน้ี การนาํปัญหา และความตอ้งการของครู มาประกอบการวางแผนการนิเทศ และมีกิจกรรมของโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน 
  2.2 ขั้นท่ี 2 การปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ่  
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าครูมีความพึงพอใจในการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ความเขา้ใจ   
ในการจดัการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ียสูงสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นเพราะพระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.  2545  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันา คนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
ได้อย่างมีความสุข (พระราชบญัญติัการศึกษา การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  
2545,หนา้5)  ประกอบกบันโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ตอ้งเร่งรัดคุณภาพการศึกษา
โดยให้โรงเรียนเอกชนปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู  ทาํใหค้รูตอ้งคน้ควา้หาความรู้เพ่ือพฒันาตนเอง
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการปฏิบติังาน ดงันั้นเม่ือ
ทางโรงเรียนเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน     
ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวโรงเรียนสันตเ์สริมวิทย ์จดัอยู่เป็นประจาํสมํ่าเสมอ ทาํให้ครูรู้สึกไดรั้บประโยชน์  ครูจึงมี     
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญเรือน  ลิขิตเดชาโรจน์ (2549,หนา้109)  ไดท้าํการวิจยั
พบว่าครูมีความพึงพอใจในการท่ีโรงเรียนเชิญวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ความเขา้ใจ ในการจดัการเรียนการ
สอน ในอนัดบัสูงสุด เช่นกนั และพบวา่มีความพึงพอใจ ระดบัปานกลางดงัน้ี  การสาธิตการสอนโดยเพื่อนครูการ
จดัเอกสารและแหล่งความรู้ต่าง ๆ บริการครู การตรวจสอบแฟ้มสะสมงานของครู บรรยากาศของการดาํเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียนการสร้างขวญั และกาํลงัใจ แก่ครู และความเป็นประชาธิปไตยในการดาํเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
  2.3 ขั้นท่ี 3 การตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนครูมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าครูมีความพึงพอใจ การสรุปผลการนิเทศร่วมกนัระหว่างครู 
และผูนิ้เทศมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูตระหนกัว่าการประเมินผลการนิเทศมีความจาํเป็นต่อการแกไ้ข
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ขอ้บกพร่องต่างๆ ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและครูอนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพฒันางานต่อไป  ดงั
แนวคิดของสงดั  อุทรานนัน์  (2530,หนา้ 130-131) ท่ีว่าผลท่ีไดจ้ากการประเมินควรจะนาํมาเป็นพื้นฐานหรือ
ขอ้มูลในการตดัสินใจในการปฏิบติังานนิเทศคร้ังต่อไป และพบว่าครูมีความพึงพอใจระดบัปานกลางดงัน้ี ผลการ
นิเทศภายในโรงเรียนดว้ยแบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม ดว้ยการสัมมนา เก่ียวกบัสภาพการ
ปฏิบติังานและอ่ืน ๆ และการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นระยะ ๆ และต่อเน่ือง 
  2.4 ขั้นท่ี 4 การปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสม  ครูมีความพึงพอใจ
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าครูมีความพึงพอใจในการแจง้ให้ครูไดท้ราบถึงผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  น่าจะเป็นเพราะว่าการแจง้ให้ครูทราบถึงผลการนิเทศ นั้นครูจะไดน้าํผลการ
นิเทศมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยความร่วมมือร่วมใจของผูบ้ริหาร ครู 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงการกระทาํดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่  และความตั้งใจของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการ
พฒันาครูใหมี้ความสามารถและกา้วหนา้ในวิชาชีพยิง่ข้ึน ดว้ยเหตุน้ีครูจึงน่าจะมีความพึงพอใจ 
 3. เปรียบเทียบระดับความพงึพอใจของครูทีม่ีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสันต์
เสริมวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีสถานภาพต่างกันโดยจําแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทํางานเป็นครู และระดับช้ันทีส่อนพบว่า 
  3.1 ครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีน่าจะเน่ืองจากในการจดัครูเขา้สอน ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นผูบ้ริหารโรงเรียนสันต์เสริมวิทย ์ไดจ้ดัให้ครูปฏิบติัหนา้ท่ี ทาํการสอนสอดคลอ้งกบั
ความรู้ ความสามารถ ความถนดัของแต่ละบุคคลโดยมิไดค้าํนึงถึงอายุของครู ครูจึงสามารถปฏิบติัการสอนไดดี้ 
และเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 
  นอกจากนั้ นผู ้บริหารสร้างความตะหนักให้ครูทุกคนพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้สําเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ งไว ้และปัจจุบนัครูทุกคนไม่ว่าจะมีอายุมากหรือมีอายุน้อยย่อมตอ้ง
กระตือรือร้น  มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนองเพ่ือใหมี้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหเ้ท่าเทียมคนอ่ืน ครูจึง
ตอ้งขวนขวายหาความรู้ หรือประสบการณ์เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา  และเป็นเหตุหน่ึงท่ีน่าจะทาํให้ครูเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บการนิเทศดงังานวิจยัของนิติศาสตร์  เวชกามา  (2538: 80) ท่ีพบว่าครูตอ้งการรับการนิเทศใน
ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน   ดา้นหลกัสูตร ดา้นการวดัและประเมินผล และนิเวศน ์
คิดยาว (2543, หนา้113) พบว่าครูผูส้อนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัสุรินทร์ มีความตอ้งการนิเทศอยูใ่นระดบัมาก 
  ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าอายไุม่ใช่ตวัแปรท่ีมีความสาํคญัท่ีจะทาํให้ครูมีความพึงพอใจ ต่อ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของโรงเรียนสันตเ์สริมวิทย ์แตกต่างกนั  เพราะครูทุกคนตอ้งการเป็นครูท่ีดี  
สามารถจดัการเรียนการสอนไดบ้รรลุตามหลกัสูตร การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นส่ิงสาํคญั  และสามารถทาํให้
ครูทุกคนไดรั้บความสําเร็จจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ถา้แมจ้ะอายุต่างกนั  ทาํให้ครูเกิดความรู้สึกมี
ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
  3.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีครูท่ีมีวุฒิการศึกษา
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แตกต่างกนัหลายระดบั จึงน่าจะทาํให้ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนแตกต่างกนั 
  3.3 ครูท่ีมีประสบการณ์การทาํงานเป็นครูต่างกนั มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย  ์ได้จัดส่งครูให้ได้เขา้รับการอบรมสัมมนา อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา จัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และความมัน่ใจในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บั
ครูทุกคนไม่วา่จะเป็นครูเก่าหรือครูใหม่  โดยเลง็เห็นว่าถึงแมค้รูจะมีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนมากหรือนอ้ยเพียงใดกต็าม  กย็อ่มตอ้งการความช่วยเหลือในการปรับวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ดียิ่งข้ึน  ดงังานวิจยัของนุกูล จาํปาขาว  (2531,บทคดัยอ่) ท่ีพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกบัครูท่ีมีประสบการณ์
มากมีความตอ้งการดา้นการนิเทศงานวิชาการไม่แตกต่างกนั  ดงันั้นกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนจดัใหมี้ข้ึนน่าจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัครูทุกคนเพราะการนิเทศภายในโรงเรียนมีส่วนช่วยเหลือให้
ครูเกิดการพฒันามีความสามารถ ในวิชาชีพของตนเองเพ่ิมมากข้ึนแมว้่าครูเหล่านั้นจะมีประสบการณ์ในการ
ทาํงานเป็นครูท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญเรือง ลิขิตเดชาโรจน์ (254, หนา้ 114) พบว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นครูต่างกนั มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการไม่แตกต่างกนั 
  3.4  ครูท่ีสอนระดับชั้นต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน     
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนสันต์
เสริมวิทย ์ไดส้ร้างความตระหนกัเร่ืองกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนใหค้รูทุกคน ทุกระดบัชั้นท่ีสอนมีความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้รงตามจุดประสงค์
ของการนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงทาํให้ครูผูส้อน ท่ีสอนในระดบัชั้นท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนในทุกขั้นตอนไม่แตกต่างกนั 
 4.  ความคดิเห็น และข้อเสนอแนะของครูทีม่ต่ีอกระบวน การนิเทศภายในโรงเรียน 3 ลําดบั คือ 
  4.1  ควรมีการประชุมสมัมนากนัระหวา่งผูบ้ริหาร คณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียน  
และครูผูส้อน เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครูตอ้งการมีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหา จากปัญหาท่ีครูพบในชั้นเรียน โดยมีผูบ้ริหาร และคณะกรรมการการนิเทศภายในโรงเรียนรับทราบ
ปัญหา และใหค้าํแนะนาํ 
  4.2  ควรมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษาทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครูตอ้งการคาํแนะนาํจาก
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกซ่ึงมีความรู้ และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
  4.3  ควรจดัใหมี้การประเมินผลทุกคร้ังหลงัการนิเทศภายในโรงเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครู
ตอ้งการทราบขอ้เสนอแนะ และจุดท่ีควรพฒันา เพ่ือนาํไปพฒันาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังต่อไป
ใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูเ้รียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
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 จากผลการศึกษาวิจยัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนสันต์
เสริมวิทย ์จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่าครูท่ีมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหาร 
  1.1  ขั้นการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ควรมีการนาํปัญหา และความตอ้งการของ
ครูมาประกอบการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  และจดักิจกรรมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนให้
หลากหลาย 
  1.2 ขั้นปฏิบติัตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารควรฝึกใหมี้การสาธิตโดยเพื่อน
ครู เพราะการสาธิตเป็นการเรียนรู้ หรือเลียนแบบจากผูเ้ช่ียวชาญ ประหยดัเวลา และไดรั้บประโยชน์โดยตรง ควร
มีการนิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จดัเอกสาร และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อใหค้รูไดศึ้กษาเพิ่มเติม ผูบ้ริหารควร
ตรวจดูแฟ้มสะสมงานของครู เพื่อดูความกา้วหนา้ของครู สร้างบรรยากาศ สร้างขวญักาํลงัใจ และสร้างความเป็น
ประชาธิปไตยในการดาํเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 
  1.3 ขั้นการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ควรมีการจัดให้มีการ
ประเมินผลทุกคร้ังหลกัการนิเทศ ปรับปรุงการประเมินผลโดย แบบสาํรวจ แบบสอบถาม  แบบสังเกตพฤติกรรม 
และการสัมมนาเก่ียวกบัสภาพปัญหา การปฏิบติังานอ่ืน ๆ  และควรมีการประเมินผล เป็นระยะ ๆ และต่อเน่ือง  
ควรมีการประชุมสัมมนา  กันระหว่างผูบ้ริหาร และคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ครูผูส้อนเพื่อศึกษา
ปัญหา และหาแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกัน ควรมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษา ควรจัดให้มีการ
ประเมินผลทุกคร้ังหลงัการนิเทศ  ควรมีการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และควรมีเอกสาร แหล่งความรู้บริการครู
หลากหลายเพ่ือใหค้รูเกิดความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมากขึ้น 
  1.4 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัโรงเรียนควรจดัอบรม 
สร้างความตระหนกัใหค้รูเห็นความสาํคญัของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาสภาพปัญหาการดาํเนินงาตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของครู
โรงเรียนสันต์เสริมวิทย  ์ เพื่อจะนําผลมาปรับปรุงพฒันาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  2.2  ควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีจะส่งผลให้การปฏิบติังานนิเทศภายในโรงเรียนประสบ
ความสาํเร็จ 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซื้อ นํา้ยางสด ยางแผ่น และเศษยาง ของผู้รับซื้อวตัถุดบิยางพารา 

อําเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฏร์ธานี* 
Factors Influencing on Buying Selection of Fresh Latex,  

Rubber  Plates and Rubber  Chips of Rubber  Raw Mater ial Buyers in  
Tha Chang Distr ict, Surat Thani Province 

 
นางสาวพทุธิเนตร ชูประเสริฐ** 

Ms. Puttinate Chuprasert** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ           
นํ้ ายางสด ยางแผ่น และเศษยาง ของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา อาํเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี และ เพื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ายางสด ยางแผ่นและเศษยางของผูรั้บซ้ือ
วตัถุดิบยางพารา อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั จาํนวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 ผลการวิจยัพบว่า ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารามีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือนํ้ ายางสด ยางแผ่น และเศษยาง ในภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ายางสด ยางแผ่นและเศษยางของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราท่ีมีเพศ  อาย ุ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นส่งเสริม
การตลาด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study mix factors influencing on buying selection of fresh 
latex, rubber plates, and rubber chips of rubber raw material buyersmarketing in Tha Chang district, Surat Thani 
province, and to compare marketing mix factors influencing on buying selection of fresh latex, rubber plates, 
and rubber chips of rubber raw material buyers in Tha Chang district, Surat Thani province, classified by 
demographic traits.  There were 108 samples in this research.  The questionnaire was used as a research tool.  
The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance. 
 The  study results showed  that  rubber raw material buyers’ opinions towards marketing mix factors  
influencing on buying selection of fresh latex, rubber plates, and rubber chips of  rubber raw material buyers 
overall and each aspect were at high level.  The comparison results of marketing mix factors influencing on 
buying selection of fresh latex, rubber plates, and rubber chips of  rubber raw material buyers showed that  the 
rubber raw material buyers with different sex, age, and monthly income  had the opinions overall with  no 
statistical difference. When considered aspect by aspect, they had the opinions in marketing promotion aspect 
with statistical difference at significance level of 0.05. 
 
ความนํา 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชากรกว่า 6 ลา้นคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอนัดบั 1 ของ
ภาคใต ้มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งส้ินมากกว่า 100,000 ลา้นบาทต่อปี แมว้่า รายไดจ้ากการส่งออกส่วนใหญ่มาจาก
การส่งออกในลกัษณะของวตัถุดิบ คือ นํ้ ายางสด ยางแผน่ และเศษยาง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบตน้นํ้ าของอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น ยางรถยนต ์ยางลบ ยางรัดของ รองเทา้ยาง  เป็นตน้ แมว้่าจะมีการแปรรูปผลิตภณัฑใ์นประเทศบา้งก็
ตามแต่ก็มาจากการใชเ้ทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยบริษทัขา้มชาติ ดงันั้นรายไดส่้วนใหญ่จึงไม่ไดต้กอยู่ใน
ประเทศซ่ึงส่งผลกระทบถึงผูค้า้ยางพารา 
 ตน้ยางพาราเป็นตน้ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ เม่ือ ปี พ.ศ. 2442 พระยารัษฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี (คอซิมบ้ี 
ณ ระนอง) เป็นเสมือนหน่ึง "บิดาแห่งยาง" ไดน้าํตน้ยางพารามาปลูกท่ีอาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เป็นคร้ังแรก ซ่ึง
แต่เดิมมีอยูใ่นทวีปอเมริกาใตเ้พียงแห่งเดียวเท่านั้น มีผูน้าํเอามาปลูกในเอเชียและแอฟริกาเม่ือประมาณ 100 ปีมา
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น่ีเอง ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีดิน มีฝน และมีอากาศท่ีเหมาะแก่การปลูกยางพาราไดดี้ ชาวไทยจึงมีอาชีพ
ในการทาํสวนยางไดอ้ย่างถาวรมัน่คง ทอ้งท่ีท่ีปลูกตน้ยางพาราไดดี้ คือ บริเวณแถบฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทย 
ไดแ้ก่ ระยองจนัทบุรีและตราด และทางภาคใตอี้ก 14 จงัหวดั ตั้งแต่จงัหวดัชุมพรลงไปจนสุดจงัหวดันราธิวาส 
รวมทั้งส้ิน 14 จงัหวดัดว้ยกนั ปัจจุบนัน้ีประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุดประเทศหน่ึง
ประมาณ 8 ลา้นไร่ ผลิตยางไดม้ากเป็นท่ี 3 ของโลก คือ ผลิตไดถึ้งปีละประมาณ 380,000 เมตริกตนั หรือประมาณ 
380 ลา้นกิโลกรัม ส่งออกจาํหน่ายต่างประเทศไดเ้งินปีละประมาณ 4,000 ลา้นบาท นอกจากนั้น โรงงาน
อุตสาหกรรมภายในประเทศยงัสามารถผลิตวตัถุดิบยางสาํเร็จรูปข้ึนใชภ้ายในประเทศไดเ้องเกือบทุกประเภทและ
สามารถส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศไดอี้กดว้ย จึงกล่าวไดว้่า ในปัจจุบนัน้ี การทาํสวนยางเป็นอาชีพสาํคญั
อาชีพหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากยางพาราเป็นวตัถุดิบท่ีโรงงานอุตสาหกรรมทัว่โลก ใชผ้ลิตวตัถุสาํเร็จรูปได้
มากมายเพื่อใชใ้นการแพทย ์การวิทยาศาสตร์ การก่อสร้าง การส่ือสาร การขนส่ง ตลอดจนของใชต่้าง ๆ ภายใน
บา้น และเน่ืองจากทุกประเทศต่างกต็อ้งการใชย้างเพื่อพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ยิ่งๆ ข้ึนไป ความตอ้งการ
ใชย้างของโลกจึงเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็วทุกปี เท่าท่ีผา่นมาในช่วงระยะเวลา 70 ปีมาน้ีปรากฏว่า การใชย้างได้
เพิ่มข้ึนเท่าตวัทุก 10 ปี ต่อไปขา้งหนา้ความตอ้งการก็คงจะเพิ่มมากข้ึนในทาํนองเดียวกนั ผูมี้อาชีพในการทาํสวน
ยาง จึงสบายใจไดว้่า อาชีพน้ีจะมัน่คงถาวรไปอีกหลายปี แต่ก็ตอ้งไม่ลืมว่า จะตอ้งพฒันาสวนยางใหก้า้วหนา้อยู่
เสมอดว้ย จึงจะช่วยใหมี้รายไดห้รือมีกาํไรสูงข้ึนปัจจุบนัน้ีโลกตอ้งการใชย้างเป็นจาํนวนถึงปีละประมาณ 11 ลา้น
ตน้ แต่มียางท่ีจะไดจ้ากตน้ยางพาราหรือท่ีเรียกกนัว่า ยางธรรมชาติเพียงปีละประมาณ 4 ลา้นตน้เท่านั้น ส่วนท่ี
ขาดอีกประมาณ 7 ลา้นตน้ จาํเป็นตอ้งใชย้างเทียม ท่ีผลิตจากนํ้ ามนัปิโตรเลียม ยางเทียมจึงกลายเป็นคู่แข่งของยาง
ธรรมชาติ แต่เน่ืองจากโลกตอ้งการใชย้างเพิม่มากข้ึนทุกปี จึงยงัไม่มีการแข่งขนักนัอยา่งจริงจงั 
 ผูป้ระกอบการในการรับซ้ือยางพารานั้น ถือไดว้่ามีความสําคญัเป็นอย่างมาก ในการขยายธุรกิจ
ยางพาราใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง และยิ่งไปกว่านั้น ผูรั้บซ้ือยางพารายงัเป็นบุคคลท่ีช่วยใหต้ลาดยางพารา
พฒันาการส่งออกยางพาราใหเ้พิ่มมากข้ึนในทุกปี ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยมีความแขง็แรงและมัน่คง
มากยิ่งข้ึน เพราะยางพาราถือไดว้่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยเป็นอนัดบัตน้ๆ ของพืช
เศรษฐกิจในประเทศ 
 ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาน้ีเป็นอยา่งดี จึงไดก้าํหนดใหง้านวิจยัเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราเพ่ือ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการของไทย ซ่ึงเป็นยทุธศาสตร์หลกัดา้นหน่ึงของงานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ 
นํ้ายางสด ยางแผน่และเศษยาง ของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เน่ืองจาก ผูว้ิจยัเป็น
ประชาชนทอ้งถ่ินในอาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้ายางสด ยางแผน่ และเศษยาง ของ
ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 2. เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้ายางสด ยางแผน่และเศษ
ยางของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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สมมุติฐานการวจิยั 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ นํ้ายางสด ยางแผน่ และเศษยางของผูซ้ื้อวตัถุดิบ
ยางพารา จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบ
ยางพารา อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 150 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดม้าจากผูรั้บ
ซ้ือวตัถุดิบยางพารา อาํเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี คดัเลือกตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (purposive 
sampling) โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 108 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างตามวตัถุประสงค์
และกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 
กกกกกกกก1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กกกกกกกก2.  การจดัโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึง
แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 3 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบยางพารา ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบ ใหเ้ลือกตอบ รวม 13 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบยางพารา
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 4 ดา้น รวม 20 ขอ้ 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของ
เน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุง
แกไ้ข เพือ่ใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็ และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้
นาํขอ้มูลดงักล่าวมาหาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากผูมี้ประสบการณ์ดา้นการรับซ้ือวตัถุดิบยางพารา 
อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างไดต้อบขอ้มูล และขอรับคืนดว้ย
ตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
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 เม่ือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบยางพาราของผูค้า้ยางพาราโดยหา
ความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบยางพาราของผูรั้บซ้ือ
วตัถุดิบยางพารา ดว้ยการหาคา่เฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ นํ้ ายางสด ยางแผ่นของผูรั้บซ้ือจาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์โดยใช ้t-test และ F-test 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปและการเลือกซื้อ นํา้ยางสด ยางแผ่น และเศษยางของผู้ รับซื้อวตัถุดิบยางพารา 
อําเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 ผูรั้บซ้ือส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ  55.55 อาย ุ30-40 ปี ร้อยละ 44.44 รองลงมาอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ร้อย
ละ 25.93 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท ร้อยละ 51.85 รองลงมา ตํ่ากว่า 30,000 บาท ร้อยละ 33.33 ซ่ึง
มีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราเพศหญิง ทั้งรายการอายแุละรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราเลือกซ้ือ นํ้ายางสด ยางแผน่และเศษยาง ดงัน้ี 
  1.1 รับซ้ือวตัถุดิบยางพาราประเภท ยางแผน่ ร้อยละ 39.81 รองลงมา เศษยางร้อยละ37.97 
ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.2 ไตรมาสท่ีผ่านมา (3 เดือน) ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราประเภท เศษยางร้อยละ 37.97 
รองลงมา ยางแผน่ ร้อยละ 35.18ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.3  รับซ้ือนํ้ ายางสด ยางแผ่น และเศษยางโดยเฉล่ียต่อวนั 20-30 ราย ร้อยละ 38.89
รองลงมา31-40 รายร้อยละ 35.18ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.4 ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราดาํเนินธุรกิจน้ีกับ สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 42.59 
รองลงมาญาติพี่น้อง ร้อยละ26.85 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อายุ 30-40 ปี รายได้
เฉล่ียต่อ เดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.5 ขนาดของธุรกิจปานกลางร้อยละ 49.07 รองลงมาขนาดใหญ่ ร้อยละ 28.71 ซ่ึงมีค่า
สอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.6 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการประกอบธุรกิจ ครอบครัว ร้อยละ 47.22 รองลงมาบุคคลใน
ชุมชน ร้อยละ 27.78 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-40,000 บาท 
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  1.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัท่ีคาดว่าจะได้รับจากธุรกิจ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 40.74
รองลงมาตํ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 37.04 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อาย ุ30-40 ปี 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.8 รับซ้ือวตัถุดิบยางพาราท่ีบา้น ร้อยละ 51.85 รองลงมาโรงงาน ร้อยละ 31.48 ซ่ึงมีค่า
สอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อายุ 30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 30,000 และ 30,001-
40,000 บาท 
  1.9 รับซ้ือวตัถุดิบยางพาราดว้ยระบบ เงินสด ร้อยละ 88.89 รองลงมา เงินผอ่น ร้อยละ8.33 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศชาย อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.10 ไดก้าํไรจากการคา้วตัถุดิบยางพาราประเภทนํ้ายางสด ร้อยละ37.04 รองลงมา เศษยาง 
ร้อยละ 33.33 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศหญิง อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อ 
เดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.11 ธุรกิจประเภทน้ีมีความน่าสนใจในระดบั มาก ร้อยละ 53.00 รองลงมา ระดบัปาน
กลาง ร้อยละ 37.96 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศหญิง อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001-40,000 บาท 
  1.12 เหตุผลในการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพาราปริมาณสินคา้ร้อยละ40.74 รองลงมา ราคา
สินคา้ ร้อยละ36.11ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศหญิง อาย ุ30-40 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อ 
เดือน 30,001-40,000 บาท 
  1.13 วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงในการรับซ้ือวตัถุดิบยางพารา ผลกาํไรของธุรกิจ ร้อยละ 52.78 
รองลงมา มีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นยางพารา ร้อยละ 20.37 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา เพศ
หญิง อาย ุ30-40 ปี ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
 2. การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพารา 
  ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารามีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
นํ้ ายางสด ยางแผน่และเศษยาง ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (=3.68) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีผลดงัน้ี 
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพารา ดา้นผลิตภณัฑ ์  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.86) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (= 3.70-4.03) ทุกรายการ คือ 
   2.1.1 ความแหง้หรือช้ืนของยางแผน่และเศษยาง 
   2.1.2 คุณภาพโดยรวมของวตัถุดิบยางพาราแต่ละประเภท                        
   2.1.3 ความตอ้งการวตัถุดิบยาง 
   2.1.4 เปอร์เซ็นตค์วามขน้ของนํ้ายางสดพาราแต่ละประเภท 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือทั้งเพศชายและเพศหญิง  ทุกระดบัอาย ุ และทุกรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  2.2 ดา้นราคืน ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพารา ดา้นราคา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (= 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (= 3.50-3.75) ทุกรายการ คือ 
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   2.2.1 ความเหมาะสมของราคาวตัถุดิบยางพารา 
   2.2.2 การรับรู้ราคายางพาราล่วงหนา้ 
   2.2.3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อราคาขายใหต้ลาดกลาง 
   2.2.4 ความสามารถในการวิเคราะห์ราคาวตัถุดิบยางพารา 
   2.2.5 ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบยางพารา 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือทั้งเพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีอาย ุ40-50 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 บาท 
และ 50,000 บาทข้ึนไป 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพารา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายในภาพรวมอยู่ใน     
ระดบัมาก (  = 3.68) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.35) 1 รายการ คือ 
   2.3.1 มีการจาํหน่ายผ่านตวัแทน ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ทุกระดบัอาย ุท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท และ 50,000 บาทข้ึนไป 
  2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาดผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพารา ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
(  = 3.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.40) 1 รายการ คือกกกกกกกกกกกก
   2.4.1 ชาวสวนสามารถเบิกเงินล่วงหนา้ไดซ่ึ้งมีค่าสอดคลอ้งกบัผูรั้บซ้ือทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ทุกระดบัอาย ุท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน 50,000 บาทข้ึนไป    
 3. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมผีลต่อการเลือกซื้อวตัถุดิบยางพาราของผู้ รับซื้อ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2 ดา้นราคา ผูท่ี้มีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้  
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูท่ี้มีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.4 ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ผูท่ี้มีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 ขอ้ คือ ชาวสวนสามารถเบิกเงิน
ล่วงหนา้ได ้ ใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกรชาวสวนยางผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคู่ ดว้ยวิธีของ Tukey 
(Tukey’s HSD test) พบวา่ ความคิดเห็นของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เป็นรายคู ่ดงัน้ี ชาวสวนสามารถเบิกเงินล่วงหนา้ได ้ความคิดเห็นของผูซ้ื้อวตัถุดิบยางพารา ท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 30 
ปี แตกต่างกบัผูมี้อาย ุ30-40 ปีท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกรชาวสวนยางความ
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คิดเห็นของผูซ้ื้อวตัถุดิบยางพารา  ท่ีมีอาย ุ 41-50  ปี  แตกต่างกบัผูมี้อาย ุมากกว่า 50 ปี ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 0.05 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ายางสด ยางแผ่น และเศษยางของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบ
ยางพารา อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ผูว้ิจยัสามารถนาํมาอภิปราย  ดงัน้ี 
 1.  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.55  มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพาราดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่างกบัเพศหญิง  
อายสุ่วนใหญ่  30-40 ปี  ร้อยละ 44.44  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001- 50,000  บาท ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.87)  โดยเฉพาะรายการเปอร์เซ็นตข์องความขน้ของนํ้ ายางสดและความแหง้หรือช้ืนของยางแผ่นและ
เศษยางมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเป็นอยา่งมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมมาต แสงประดบั (2547) 
ไดศึ้กษา เร่ือง การประเมินผลการดาํเนินงานของตลาดกลางยางพารา  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ปี 2542-2545 พบว่า  
ก่อนการซ้ือขายยางพารามีการคดั ตดัสินใจและตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบยางพาราก่อน โดยการคดัแยกตาม
ลกัษณะคุณภาพก่อนทาํการซ้ือขายในตลาดกลาง จากการศึกษาพบว่า ผูรั้บซ้ือมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001- 
50,000  บาทมีสถิติการรับซ้ือมากท่ีสุด  ร้อยละ 51.82  และมีความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑไ์ม่แตกต่างกนักบัผูท่ี้มี
รายไดร้ะดบัอ่ืนๆ 
 2.  ด้านราคา  ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.55  มีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพาราดา้นราคา   ไม่แตกต่างกบัเพศหญิง  อายุส่วน
ใหญ่  30-40 ปี  ร้อยละ 44.44  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001- 50,000  บาท  ซ่ึงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
3.61)  รายการความเหมาะสมของราคาวตัถุดิบยางพารา และการรับรู้ราคายางพาราล่วงหนา้มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเป็นอย่างมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คคันา  กนัตะพฒันะ (2545) ไดศึ้กษา เร่ือง การวิเคราะห์ราคายางพารา
ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดสิงคโปร์ ผลการวิจยัพบว่าวิธีการวิเคราะห์ราคาโดยอาศยัคุณภาพและการ
ทดสอบ Unit root เพื่อวิเคราะห์ความน่ิงของขอ้มูล  จากการศึกษาพบว่า  ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพารามีความคิดเห็น
ต่อดา้นราคาไม่แตกต่างกนั 
 3.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.55  มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพารา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่
แตกต่างกบัเพศหญิง  อายสุ่วนใหญ่  30-40 ปี  ร้อยละ 44.44  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000  บาท  ซ่ึงใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.68)  ความสะดวกรวดเร็วในการรับซ้ือมีผลต่อช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.85)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมจิตร  ลว้นเจริญ (2539, หนา้ 6) ใหค้วามหมายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า 
หมายถึง การกระทาํของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้ หรือบริการทางเศรษฐกิจ 
รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และท่ีเป็นตวักาํหนดใหเ้กิดการกระทาํต่าง ๆ ข้ึน  จากการศึกษาพบว่า 
สถานท่ีรับซ้ือและการจาํหน่ายผา่นตวัแทน  อยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 3.19-3.47) 
 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.55 มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพารา ดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่
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แตกต่างกบัเพศหญิง  อายสุ่วนใหญ่  30-40 ปี ร้อยละ 44.44 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001- 50,000 บาท ซ่ึงใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.61) การใหช้าวสวนเบิกเงินล่วงหนา้ไดแ้ละมีการใหค้าํแนะนาํแก่เกษตรกร สวน
ยาง มีผลต่อการส่งเสริมการตลาดอยา่งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เกศราภรณ์ สุวรรณชนะ (2548) ไดศึ้กษา เร่ือง การ
วิเคราะห์ผลกระทบนโยบายยางพาราของรัฐท่ีมีต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในประเทศไทย พ.ศ.2537-2546 จากการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่านโยบายยางพาราทั้งทางดา้นการผลิตและการตลาดเป็นการอุดหนุนผูผ้ลิตยางแผ่น
รมควนั ยางแท่ง และยางจากการศึกษาพบวา่  ระดบัอายมีุผลต่อการส่งเสริมการตลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ายางสด ยางแผ่น และเศษยางของผูรั้บซ้ือวตัถุดิบ
ยางพารา อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
กกกกกกกก 1. ด้านผลิตภณัฑ์ ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพยางพาราแต่
ละประเภทมาก คือ ความแหง้หรือช้ืนของยางแผน่และเศษยาง อีกทั้งความเขม้ขน้ของนํ้ ายางสด เพราะส่ิงเหล่าน้ีมี
ผลต่อปัจจัยทางการตลาดและการตดัสินใจเลือกซ้ือ จึงควรมีการจัดเกรดของยางประเภทต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้
วิเคราะหแ์ละปรับปรุงใหดี้มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด 
  2. ด้านราคา ควรมีการประชาสัมพนัธ์ความผนัผวนของราคายางพาราในตลาดกลางให้
ผูรั้บซ้ือและจาํหน่ายไดรั้บทราบเป็นระยะ เพ่ือท่ีจะไดป้รับปรุงคุณภาพและจาํนวนของวตัถุดิบให้เพียงพอและ
เหมาะสมตรงกบัราคาของตลาดกลาง อีกทั้งเพื่อท่ีจะไม่ใหสิ้นคา้มีนอ้ยหรือมากเกินความตอ้งการของตลาด และ
เป็นการควบคุมราคาไดอี้กดว้ย 
  3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กลุ่มผูรั้บซ้ือควรมีสถานท่ีและการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 
เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจแก่ผูข้าย อีกทั้งเป็นการเพ่ิมมาตรฐานการจดัส่งและรับส่งท่ีมาตรฐาน สะดวกปลอดภยัอีกดว้ย 
ทั้งน้ี ควรปรับให้มีระบบการรับซ้ือโดยตรงและจาํหน่ายผ่านตวัแทน เพื่อเป็นการขยายตลาดและพื้นท่ีในการ
จาํหน่ายใหก้วา้งมากย่ิงข้ึน 
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มผูรั้บซ้ือหรือสหกรณ์ ควรมีการส่งเสริมการตลาดในดา้น
ต่างๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมและความร่วมมืออนัดีระหว่างผูซ้ื้อและผูจ้าํหน่าย อีกทั้ งมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผูผ้ลิตอีกดว้ย เพื่อท่ีจะไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของผูซ้ื้อ
และตลาด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัท่ีได ้พบว่า ผูรั้บซ้ือวตัถุดิบยางพาราให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    
ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือวตัถุดิบยางพารา ในอาํเภอท่าฉาง จังหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย         
คร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาและวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาดดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ เพื่อ
นาํมาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของตลาด 
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 2. ควรศึกษาดา้นการขยายตวัของตลาดกลาง อนัส่งผลต่อความผนัผวนราคาของยางพารา เพื่อท่ีผูรั้บ
ซ้ือและจาํหน่ายจะสามารถกาํหนดราคาใหไ้ดต้รงกบัมาตรฐานของตลาดกลาง 
 3. ควรศึกษาดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อนัเก่ียวกบัสถานท่ีและการใหบ้ริการ เพื่อท่ีจะไดป้รับปรุง
ใหส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน ตรงตามความตอ้งการของผูซ้ื้อและจาํหน่าย 
 4. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการตลาดในดา้นต่างๆ เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และส่งเสริมใหสิ้นคา้มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาด  
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คุณลักษณะท่ีเป็นจริงและคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บ้าน 
ในทัศนะของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลสําโรงใต้  
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลักษณะท่ี พึงประสงค์ของ
ประธานกองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลสําโรงใต้และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีเป็นจริงและ    
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บ้านในทัศนะของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น ในเขตเทศบาล    

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ตาํบลสําโรงใต ้เก่ียวกบัคุณลกัษณะด้านความเป็นผูน้ํา  ด้านการบริหาร  ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์    
ดา้นการประสานงานและดา้นคุณธรรมจริยธรรม  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือสมาชิกกองทุนหมู่บา้นใน     
เขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต้ จํานวน370คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย       
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลจากการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยมีดา้นบุคลิกภาพเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้น
การบริหาร ดา้นการประสานงานและดา้นความเป็นผูน้าํ ตามลาํดบั ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธาน
กองทุนหมู่บ้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือด้านมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการประสานงาน ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นความเป็นผูน้าํ ตามลาํดับ เม่ือ
เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นในทศันะของสมาชิก
กองทุนหมู่บา้นแลว้พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the actual and desirable characteristics of village fund 
president and comparative the actual and desirable characteristics by the opinion of village fund members in 
Southern Samrong municipality in the aspect of leadership, management, personality, human relations, 
coordinating and morality. The sample was a group of 370 village fund members in Southern Samrong 
municipality. A research instrument was questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and t-test 
 The results of this study revealed that: actual characteristics of village fund president in all aspects 
were at high levels. But when considering each aspect it was found that the personality aspect had the highest 
mean. The descending ranks of aspects were the morality aspect, human relations aspect, management aspect, 
coordinating aspect and leadership aspect respectively. The desirable characteristics of village fund president in 
all aspects were at high levels. When considering each aspect it was found that the morality aspect was the 
highest mean. The descending ranks of aspects were the human relations aspect, coordinating aspect, 
personality aspect, and leadership aspect respectively. The result of comparative actual characteristics and 
desirable characteristics of village fund president by the opinion of village fund members were different at 0.05 
level of significance. 
 
ความนํา 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาล ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนสาํหรับการลงทุน พฒันาอาชีพ  สร้างงาน สร้างรายได ้ลดรายจ่าย ขยายโอกาส หรือสาํหรับการส่งเสริม
พฒันาขีดความสามารถในการจัดระบบและการบริการจัดการกองทุนของตนเอง สนับสนุนการเสริมสร้าง
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กระบวนการพึ่งตนเอง ทั้งในดา้นการเรียนรู้ และเสริมทกัษะดา้นอาชีพ  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้นเพ่ือ 
เสริมสร้างศกัยภาพความเขม้แขง็ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมใหแ้ก่ประชาชนในหมู่บา้น 
 กองทุนหมู่บา้นเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการพฒันาคน พฒันางาน พฒันาอาชีพ ดงันั้นควรเขา้ใน
หลกัการบริหารการจดัการ วิธีคิด  วิธีการดาํเนินงานและในเวลาเดียวกนัควรพฒันาตนเองให้เป็นคนมีสุขภาพ
แข็งแรงให้ มีจิตใจท่ีมีความอดทนต่อการทาํงาน มีมนุษยสัมพนัธ์มีความเขา้ใจในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นมีความสําคญัต่อการ
บริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลกองทุนหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบล
สําโรงใต้ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะต้องทราบขอ้มูลเพื่อนําไปเก็บและบนัทึกขอ้มูลของประธานกองทุนหมู่บา้น
เหล่านั้นไวเ้พ่ือประโยชน์ในการติดตามพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นใหมี้ความเป็นผูน้าํ  เขา้ใน
หลกัการบริหารจัดการกองทุนให้ถูกต้องมีความโปร่งใส  มีการพฒันาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มี
หลกัการในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์  รวมทั้งมีการประสานงานท่ีดี อยา่งมีระบบและรวดเร็ว และท่ีสาํคญัมากท่ีสุด
ในการบริหารจดัการกองทุนคือตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการครองคน ครองตน ครองงาน จึงจะเป็นคุณลกัษณะ
ท่ีสมาชิกกองทุนพึงประสงค ์
 จากปัญหาดังกล่าว ในฐานะท่ีผูว้ิจัยปฏิบัติงานในพื้นท่ีในเขตเทศบาลตําบลสําโรงใต้ และเป็น
นกัศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีแห่งน้ี ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีไดริ้เร่ิมโครงการบณัฑิตศึกษาให้
ไปจดัตั้ งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในเขตจังหวดัสมุทรปราการ ดังนั้นผูว้ิจยัจึงทาํการวิจัยเก่ียวกบัเร่ือง
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บา้นในทศันะของสมาชิกกองทุน
หมู่บา้นเพ่ือประโยชน์สาํหรับประธานกองทุนหมู่บา้นและผูน้าํชุมชนในการท่ีจะพฒันาตนเองและองคก์รและ ทาํ
ใหท้ราบถึงปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคห์ลาย ๆ ดา้นของประธาน
กองทุน ซ่ึงจะนาํผลจากการวิจยัคร้ังน้ี มาปรับปรุงพฒันาใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุนใหมี้การ
บริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นในเขต
เทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ รวม 6 ดา้น ซ่ึงในแต่ละดา้นประกอบด้วย ดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้นการบริหาร ดา้น
บุคลิกภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ดา้นการประสานงาน และดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 2.  เพือ่เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นใน
ทศันะของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใตร้วม 6 ดา้นคือ ดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้นการบริหาร 
ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ดา้นการประสานงาน และดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นในทศันะของสมาชิก
กองทุนหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใตโ้ดยรวมแลว้มีความแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 62 กองทุนมีสมาชิกรวมทั้งหมดจาํนวน 8,250 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใตจ้าํนวน 
370 คน ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan และกลุ่มตวัอยา่งท่ีได้
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น  2  ตอนดงัน้ี คือ 
  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา อายกุารเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น 
  ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นในจาํนวน 6 ดา้นคือ ดา้นความ
เป็นผูน้าํ ดา้นการบริหาร ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ ดา้นการประสานงาน และดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลโดยขอความร่วมมือจากประธานกองทุนหมู่บา้น
ในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้บักลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลจาํนวน 370 ฉบบั และ
ไดไ้ปขอรับขอ้มูลคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุน
หมู่บา้นโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นโดย
การทดสอบค่าที (t- test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
  ผลการวิเคราะห์พบว่าสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง   มีอายุระหว่าง 35- 45 ปี  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  มีการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา  อายกุารเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นมาแลว้  3-5  ปี 
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 2. ความคดิเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกบัคุณลักษณะที่เป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บ้าน
  ผลการวิเคราะห์พบวา่สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็นจริง
ของประธานกองทุนหมู่บา้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นจะสรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ด้านความเป็นผู้ นํา พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับ
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือประธานกองทุนมีบุคลิกลกัษณะท่ีน่าศรัทธาและ
น่าเช่ือถือ 
  2.2 ด้านการบริหาร  พบว่าระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับ
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือ ประธานกองทุนไม่ตาํหนิเพื่อนร่วมงานต่อหนา้
บุคคลอ่ืน 
  2.3 ด้านบุคลิกภาพ  พบว่าระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีเป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือ ประธานกองทุนแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
เหมาะสมกบัวยั 
  2.4 ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่าระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับ
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือ ประธานกองทุนอารมณ์ดียิ้มแยม้แจ่มใสพูดจา
ไพเราะ 
  2.5  ด้านการประสานงาน พบว่าระดบัความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือประธานกองทุน หนา้ยิม้มือไหวใ้จพฒันา  
  2.6  ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่าระดบัความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือประธานกองทุน มีความประพฤติ  สุภาพเรียบร้อย 
 3. ความคดิเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกบัคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บ้าน 
  ผลการวิเคราะห์พบว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะท่ี           
พึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นจะสรุปไดด้งัน้ี 
  3.1  ด้านความเป็นผู้ นํา พบว่าระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับ
คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือ ประธานกองทุนมีใจกวา้งทางความคิด 
  3.2  ด้านการบริหาร  พบว่าระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับ
คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือประธานกองทุน มีความเป็นกลางไม่ลาํเอียง    
  3.3  ด้านบุคลิกภาพ  พบว่าระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บ้านมากท่ีสุด คือ ประธานกองทุนมีความสุภาพอ่อนน้อม        
ไม่เยอ่หยิง่    
  3.4  ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่าระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกับ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือประธานกองทุนมี อารมณ์ดี  ยิ้มแยม้แจ่มใส  
พดูจาไพเราะ 
  3.5  ด้านการประสานงาน พบว่าระดบัความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีพงึประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นมากท่ีสุด คือประธานกองทุน แต่งกายถูกกาลเทศะ 
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  3.6  ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่าระดบัความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกบั
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บ้านมากท่ีสุด คือประธานกองทุน มีความประพฤติสุภาพ
เรียบร้อย 
 4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่ บ้านเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีเป็นจริงและ
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บ้าน 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น และ
เม่ือพิจารณาทีละดา้น โดยพิจารณาความแตกต่างของความคิดเห็นเป็นรายขอ้ พบว่ามีความแตกต่างกนัท่ีระดบั 
0.05 ในทุกขอ้ของทุกดา้น 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้น
ในทศันะของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้อาํเภอพระประแดงจงัหวดัสมุทรปราการ 
ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี 
  1. ความคดิเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะทีเ่ป็นจริงของประธานกองทุนหมู่บ้าน 
  1.1 ด้านความเป็นผู้ นํา สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากกว่าขอ้อ่ืนๆ คือ ประธานกองทุนมีบุคลิกลกัษณะท่ีน่าศรัทธา และน่าเช่ือถือ (= 
3.74) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ประธานกองทุนหมู่บา้นมีการพฒันาตนเอง   กลา้แสดงออกถึงบุคลิกลกัษณะในความ
เป็นผูน้าํ   ประกอบกบัสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่อยู่ในวยัผูใ้หญ่ ไดม้องเห็นความสําคญัของการเป็นผูน้าํ ซ่ึงตรง
กบัแนวคิดของไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2542, หนา้ 15) ไดก้ล่าวว่าผูน้าํตอ้งเป็นคนท่ีรู้ความมุ่งหมาย รู้จกัผล รู้จกั
ตน มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถ รู้วา่เวลาไหน ควรทาํอะไร ควรทาํอยา่งไร 
  1.2 ด้านการบริหาร สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ คือประธานกองทุน ไม่ตาํหนิเพื่อนร่วมงานต่อหนา้บุคคลอ่ืน (= 3.82) 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าประธานกองทุนหมู่บา้นมีความเขา้ใจในหลกัการบริหาร รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเราและแสดง
ใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของความเป็นผูน้าํ มีใจคอกวา้งขวาง ซ่ึงวิลเล่ียม เอ. โคเฮน (William A. Cohen, อา้งถึงใน 
เกียรติชยั   พงพานิช, 2547, หนา้107) ไดก้ล่าวว่าการเป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํควรชมเชยบุคคลอ่ืนในท่ีแจง้ แต่ตาํหนิ
ในท่ีลบั ยอมพบผูอ่ื้นบา้งเพ่ือจะไดรู้้ความเป็นไป     ส่ิงน้ีแหละเป็นเคลด็ลบัแห่งความสาํเร็จ 
  1.3 ด้านบุคลิกภาพ  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกว่าขอ้อ่ืน ๆ  คือประธานกองทุน แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกบัวยั(= 3.86) 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าประธานกองทุนหมู่บา้นใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการพฒันาตนเองใหดู้ดีมีสง่างาม ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ กฤษณา ศกัด์ิศรี (2533, หนา้ 256-259) ได้กล่าวว่าบุคลิกภาพของผูน้าํหรือผูบ้ริหาร 
ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่ใจในตวัเอง มีบุคลิกลกัษณะท่ีสุภาพเรียบร้อยอยูเ่สมอ มารยาทดีต่อ
ชุมชนทุกชั้น สุขภาพจิตดี รู้จกัควบคุมอารมณ์ตนเอง 
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  1.4 ด้านมนุษยสัมพันธ์ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากโดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกว่าขอ้อ่ืน ๆ คือ ประธานกองทุนมีอารมณ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ(= 3.85) 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าประธานกองทุนหมู่บา้นมีอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี มองบุคคลอ่ืนในทางบวกมากกว่า
ในทางลบ พูดจาไพเราะ แสดงว่าประธานเป็นคนคิดในส่ิงท่ีดีเพราะฉะนั้นคาํพดูถึงออกมาดี ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของอรุณี หอมเศรษฐี (อา้งถึงใน ณัฐพล เน่ืองชมภู, 2544, หนา้ 62-63) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสร้างมนุษย
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นว่าควรแสดงออกอยา่ง   ตรงไปตรงมา สุภาพ   สร้างความประทบัใจ โดยการแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้น 
เจรจาไพเราะอ่อนหวาน รู้จกัเก้ือกลูผูอ่ื้น วางตวัสมํ่าเสมอ 
  1.5 ด้านการประสานงาน สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากกว่าขอ้อ่ืน ๆ  คือ ประธานกองทุน  หนา้ยิม้  มือไหว ้ ใจพฒันา (= 3.79) อาจเป็น
เพราะประธานกองทุนหมู่บา้นมีความเขา้ใจในหลกัการประสานงาน   ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุญ
รัตน ์โตทอง (2540,  หนา้  89-91 )ไดก้ล่าวว่าการเป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํควรเขา้ใจหลกัการประสานงาน เน่ืองจาก
เป็นเร่ืองของความร่วมมือ และสมคัรใจ  ควรคาํนึงเสมอว่าเป็นเร่ืองสําคญัมาก  รู้จกัฟังความคิดของผูอ่ื้นและให้
เกียรติผูอ่ื้นว่าเขาเป็นคนท่ีมีความสามารถเช่นเดียวกนัหากแต่คนเรามีความสามารถไม่เท่าเทียมกนั เพียงแต่ใหน้าํ
ความคิดท่ีหลากหลายของบุคคลเหล่านั้นมาผสมผสานกนัใหเ้ป็นหน่ึง ทาํใหก้ารประสานงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน
ไม่มีอปุสรรค 
  1.6 ด้านคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกวา่ขอ้อ่ืน ๆ คือประธานกองทุน มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย(= 3.85)  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่าประธานกองทุนหมู่บา้นมีคุณธรรมจริยธรรม  เน่ืองจากไดรั้บจดัสรรโอนเงินจาํนวน 1  ลา้นบาท
มาช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนท่ียากจน ให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน คา้ขาย เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย  จึงจาํเป็น
อยา่งยิ่งท่ีประธานกองทุนตอ้งมีความประพฤติสุภาพเรียบร้อยมิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจ  ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท ์(อา้งถึงใน ชุลี  ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา  2540, หนา้  30-32 )
ไดก้ล่าวว่าการเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  ควรมีความซ่ือสัตย ์ไม่ยึดติดกบัโลกธรรม  มีความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  ทาํงานจริงไม่ดีแต่พดู  มีสัมมาคารวะ  มีความเมตตากรุณา 
 2. ความคดิเห็นเก่ียวกบัคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บ้าน 
  2.1 ด้านความเป็นผู้ นํา สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากโดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากกว่าขอ้อ่ืนๆ  คือประธานกองทุน มีใจกวา้งทางความคิด (= 4.27) ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ประธานกองทุนหมู่บา้นเป็นคนมีวิสัยทศัน์ มีความคิดสร้างสรรคม์องการไกลไม่คิดเล็กคิดนอ้ยรู้จกัให้
อภยัผูอ่ื้น รู้จกัเสียสละเพ่ือส่วนรวมซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไชย ณ พล (2542, หนา้ 16) ไดก้ล่าวว่า
ผูน้าํท่ีดีตอ้งกลา้หาญชาญชยั มีวิสยัทศันก์วา้งไกลจิตใจยิง่ใหญ่พร้อมอภยัเสมอและแน่วแน่มัน่คง 
  2.2 ด้านการบริหาร สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกวา่ขอ้อ่ืนๆ  คือ ประธานกองทุนมีความเป็นกลางไม่ลาํเอียง (= 4.39) ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ประธานกองทุนหมู่บา้นบริหารเงินกองทุนและอนุมติัเงินกองทุนใหก้บัสมาชิกท่ีมากูเ้งินกองทุนถา้ไม่มี
ความเป็นกลางแลว้เงินกองทุนหมู่บา้นก็จะไม่ถึงเป้าหมายท่ีรัฐบาลไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของอรุณ  รักธรรม (อา้งถึงในศิริพนัธ์  มัน่ทน, 2545,หนา้ 9-10) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารในการ
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ปฏิบติังานใหป้ระสบความสาํเร็จ คือมีความยติุธรรม ใหค้วามเสมอภาคไม่ลาํเอียงในการปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงาน
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยอาศยัหลกัเกณฑ ์
  2.3 ด้านบุคลิกภาพ  สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกว่าขอ้อ่ืนๆ  คือประธานกองทุน มีความสุภาพอ่อนนอ้มไม่เยอ่หยิง่ (= 4.42) ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่าประธานกองทุนหมู่บา้น หรือผูน้าํชุมชนเป็นบุคคลท่ีน่านบัถือ ใหค้วามเป็นกนัเอง ตอ้งสุภาพ
อ่อนนอ้ม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กฤษณา ศกัด์ิศรี (2533, หนา้ 256-259) ไดก้ล่าวว่านกับริหารตอ้งมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความมัน่ใจในตวัเอง ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น ไม่เห็นแก่ตวัมีบุคลิกภาพท่ีสุภาพอ่อนนอ้ม เรียบร้อยอยู่
เสมอ อารมณ์คงท่ี มีความทะเยอทะยานกระตือรือร้น 
  2.4 ด้านมนุษยสัมพนัธ์  สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกว่าขอ้อ่ืนๆ  คือประธานกองทุนอารมณ์ดี  ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ (= 4.40)  
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่าสมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความตอ้งการใหป้ระธานกองทุนหมู่บา้นยิม้แยม้แจ่มใส อยูเ่สมอ  
มองโลกในแง่ดี  มองบุคคลอ่ืนในทางบวกมากกว่าในทางลบ  พูดจาไพเราะ  แสดงใหเ้ห็นว่าประธานเป็นคนคิด
ในส่ิงท่ีดี  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอรุณี  หอมเศรษฐี (อา้งถึงใน ณัฐพล  เน่ืองชมภู, 2544, หนา้ 62-63)  
ไดก้ล่าวถึงวิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตรงไปตรงมา สุภาพ สร้างความประทบัใจ โดยการให้แบ่งปัน
ใหก้บัผูอ่ื้น เจรจาไพเราะอ่อนหวาน รู้จกัเก้ือกลูผูอ่ื้นวางตวัไดส้มํ่าเสมอ 
  2.5 ด้านการประสานงาน สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากกว่าขอ้อ่ืนๆ  คือประธานกองทุน แต่งกายถูกกาลเทศะ(= 4.41) ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่การประสานงานไม่วา่จะเป็นผูบ้งัคบับญัชาหรือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาควรแต่งกายใหดู้ดีสง่างาม ทาํใหผู้ค้น
ท่ีพบเห็นประทบัใจและเกรงขาม เป็นท่ีน่านบัถือนิยมยกย่องซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล 
(2538, หนา้ 76-77 )ได ้กล่าวว่าบุคคลจะติดต่อประสานงานตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ ควรมีท่าทางดูดี เขา้กบัคนได ้
กิริยามารยาทเรียบร้อย การพดูคุยสนุกสนาน  รูปร่างหนา้ตาท่าทางการพดูมีความอ่อนนอ้ม มีนํ้าใจช่วยเหลือ 
  2.6  ด้านคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากกวา่ขอ้อ่ืนๆ  คือประธานกองทุน มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย (= 4.47) ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่าประธานกองทุนหมู่บา้นตอ้งประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ ประสานงานกบั
กองทุนอ่ืนๆรวมทั้งสมาชิกกองทุนหมู่บา้น ประธานกองทุนหมู่บา้นควรมีความซ่ือสัตย ์ยุติธรรมไม่เอนเอียง ไม่
อาศยัอาํนาจหนา้ท่ีหาผลประโยชนส่์วนตวัซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิภาพร เยีย่มวฒันา ( 2545, หนา้ 9-
10 ) ไดก้ล่าววา่การมีมนุษยสมัพนัธ์ช่วยใหค้นจาํนวนมากประสบความสาํเร็จอยา่งง่ายดายการทาํตนเองใหเ้ป็นคน
ท่ีน่าสนใจ ควรโปรยเสน่ห์อยา่งทัว่ถึง สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหค้นรอบขา้งมีความสุข 
 3.  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเก่ียวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงและ
คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของประธานกองทุนหมู่บ้าน 
  การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีเป็น
จริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการเป็นประธานกองทุนหมู่บา้นตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแต่งกายท่ีสะอาด
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เรียบร้อยให้เหมาะสมกบัวยัแต่ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์อ้งการให้ประธาน
กองทุนหมู่บา้นมีคุณธรรมจริยธรรมในเร่ืองความประพฤติ  สุภาพ เรียบร้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ี  ทาํให้ทราบถึงคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธาน
กองทุนหมู่บา้น ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นผูใ้หข้อ้มูล 
 คุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของประธาน กองทุนหมู่บา้นท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ ซ่ึงสามารถนาํไปพจิารณาปรับเปล่ียนคุณลกัษณะของตนเอง ใหก้บัผูท่ี้พบเห็นเกิดความพึงพอใจตามความ
ตอ้งการของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น และสามารถนาํปรับใชใ้นการดาํเนินงานการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพิจารณา สําหรับประธานกองทุนหมู่บา้นอ่ืนๆโดยสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
คัดเลือก กําหนด ปรับเปล่ียน และส่งเสริม เ ก่ียวกับคุณลักษณะในการพัฒนาตนเอง และพฒันางานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพตลอดจน
ตอบสนอง ความตอ้งการของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น  จึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ประธานกองทุนหมู่บา้น ควรนาํผลในการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของตนเองเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้นการบริหาร ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นการ
ประสานงาน และดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหม้ากกว่าความเป็นจริงในปัจจุบนั โดยดาํเนินการเขา้ประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากผูรู้้และพฒันาบุคลิกภาพตนเองเพือ่ ใหส้มาชิกเกิดความเช่ือมัน่และเกิดความเล่ือมใสศรัทธา
และในท่ีสุดก็ยอมรับในการเป็นผูน้าํผูบ้ริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นของประธานกองทุน อนัจะก่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ  และในท่ีสุดสมาชิกกองทุนหมู่บา้นก็จะเขา้มามีส่วนร่วม  ช่วยกนัคิด  ช่วยกนัทาํ  
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาใหก้บักองทุนหมู่บา้น  ส่วนระบบการบริหารกองทุนหมู่บา้นก็จะมีความโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได ้อนัจะส่งผลให้กองทุนหมู่บา้นประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค ์และบรรลุเป้าหมายท่ีรัฐบาล
กาํหนดไว ้ส่วนสมาชิกกองทุนหมู่บา้นก็จะมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ จะมีผลให้สมาชิก
กองทุนในหมู่บา้นอยูดี่กินดีมีสุข  พ่ึงตนเองไดห้มู่บา้นกจ็ะเขม้แขง็ และยัง่ยนื 
 2.  สมาชิกกองทุนหมู่บา้นควรนาํผลการวิจยัคร้ังน้ีไปใชป้ระกอบในการตดัสินใจ คดัเลือกประธาน
และคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นของตนเองในคร้ังต่อไปตลอดจนนาํไปใชใ้นการตดัสินใจสมคัรเป็นประธาน
กองทุนหมู่บา้นหรือผูน้าํองคก์รในชุมชนเพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของสมาชิกในหมู่บา้น
นั้นๆ 
 3.  ผูน้ําชุมชนต่างๆ ควรนาํผลวิจัยคร้ังน้ีไปวางแผนพฒันาชุมชนประจาํปี 2551เพื่อส่งเสริม และ
พฒันาผูน้าํชุมชนและประธานกองทุนหมู่บา้น ในดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้นการบริหาร  ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นมนุษย์
สัมพนัธ์ ด้านการประสานงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยการจัดโครงการ 
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และท่ีสําคญัควรจะมีการฝึกอบรมในดา้นคุณธรรมศีลธรรมให้มาก  เพื่อเป็นการ
หล่อหลอมจิตใจอนัจะ ส่งผลใหผู้น้าํหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ มีจิตใจท่ีเขม้แขง็ สามารถพ่ึงตนเองไดใ้นระดบัรากหญา้
ของหมู่บา้น และสามารถส่งผลใหห้น่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 
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 4.  ประธานคณะอนุกรรมการสนบัสนุนติดตามผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นระดบัอาํเภอ ควรนาํ
ผลการวิจยัคร้ังน้ีไปวางแผนเก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้นการบริหาร ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นมนุษย
สัมพนัธ์  ดา้นการประสานงานและดา้นคุณธรรมจริยธรรม ของประธานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง โดย
สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้ประธานกองทุนหมู่บา้นได้มีการฝึกอบรมสัมมนาพฒันาเครือข่ายกองทุน
หมู่บา้นในระดบัตาํบลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั จนสามารถพึ่งตนเองได ้และได้ช่วยเหลือกองทุนหมู่บา้น
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธาน
กองทุนหมู่บา้นในระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัเพื่อจะไดม้องในภาพรวมได ้
 2. ควรศึกษาคุณลกัษณะท่ีเป็นจริง และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้นในดา้น
อ่ืนๆ ท่ีแตกต่างออกไป เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาบุคคลเขา้มาเป็นประธานกองทุนหมู่บา้น 
 3. ควรศึกษาถึงคุณลกัษณะของประธานกองทุนหมู่บา้นอยา่งต่อเน่ืองทุกปี เพื่อใหท้ราบถึงแนวโนม้ 
และความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นคุณลกัษณะท่ีเป็นจริงและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องประธานกองทุนหมู่บา้น 
เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับปรุงและพฒันางานใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม และเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองจาํแนกตามตวัแปร  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได ้และ
ระดบัการศึกษา และศึกษาปัญหา ขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและ
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ชุมชนเมืองตาํบลทรงคนอง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  หวัหนา้ครัวเรือน รวม  
331  คน  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  คือ  ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมุติฐานโดยใชค่้าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
ตาํบลทรงคนอง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น  ทุกดา้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง  การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ  จาํแนก
ตามตวัแปร  พบวา่  ประชาชนท่ีมีอาชีพ และระดบัการศึกษา  แตกต่างกนัทาํใหมี้ส่วนร่วมในโครงการแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เพศ  อาย ุ รายได ้ แตกต่างกนัทาํใหมี้ส่วนร่วมในโครงการไม่แตกต่างกนั    
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ  การส่งคืนเงินกูก้องทุนหมู่บา้นส่งเงินล่าชา้กว่ากาํหนด  รองลงมา  คือ  
ไม่ไดรั้บความร่วมมือในการเขา้ร่วมประชุม  ขอ้เสนอแนะ  คือ  ควรยืดระยะเวลาในการคืนเงินกูข้องกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง จาก 1 ปี เป็น 2 ปี รองลงมา  คือ  ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
เพือ่แลกเปล่ียนความคิดเห็น และทศันคติซ่ึงกนัและกนั 
 
Abstract 
 The  objectives  of  the  research  were  to  study  the  level  of  people’s  participation  in  the  project  of  
village  and  urban  community  funds  of  Songkanong  Tambon ,  Pra  Pradaeng  District ,  Samut  Prakarn  Province 
, to  compare  the  level  of  people’s  participation  according  to  the  variable  which  were  sex , age, occupation , 
income  and  level  of  education , to  study  problems  and  suggestions of  people. The samples were 331 heads of   
families.  The instrument was a questionaire for collecting data. The  data  were  analyzed  by  frequency , percentage ,  
mean , standard  deviation  and  testing  the  assumption  by  t-test  and  F-test  at  significant  level .05. 
 The  results  were  as  follows  :  The  level  of   people’s  participation   were  average  in  overall and  in  
each  aspect.  The  comparison  on  level  of  people’s  participation  according   to  the  variable  found  that  people  
in  occupation  and  level  of  education  were  significantly different  at  statistic  level  of .05  but  in  sex , age  and  
income  were  not  different.  The  problems  of   people’s  participation  were  the  late  of  loan  return  and  people 
did  not  participate  in  meeting  orderly.  The  suggestions  were  to  prolong  the  loan  return  from  one  year  to  
two  years  and  there  should  have  a  chance  for  people  to  participate  mostly  by  exchanging  opinions  and  
attitudes. 
 
ความนํา 
 การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1  ถึง ฉบบัท่ี 7  แมจ้ะ
ประสบความสาํเร็จในระดบัหน่ึง คือ เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญกา้วหนา้  ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  และ
ทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจและสังคมของไทยเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก เช่น โครงสร้างการผลิต  รายได ้ ลกัษณะการ
บริโภค  ค่านิยม  การผลิตภาคเกษตรเปล่ียนจาก  การผลิตเพื่อบริโภค  เป็นการผลิตเพื่อส่งออกและหารายได ้ มี
การบุกเบิกท่ีดินทาํกินและขยายพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ิมข้ึนทุกภาคแต่ก็ยงัมีประชาชนในชนบทอีกไม่นอ้ยท่ีไม่ไดรั้บ
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ประโยชน์จากการพฒันา  มีปัญหาการกระจายรายไดสู่้ประชาชนไม่ทัว่ถึงทาํให้เกิดการเล่ือมลํ้ าในฐานะทาง
เศรษฐกิจระหว่างคนในเมืองกบัคนชนบทก่อใหเ้กิดปัญหาความยากจน(ทบัทิม วงศป์ระยรู และคณะ, 2545, หนา้ 
179) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 8  สู่การพฒันาท่ีต่อเน่ืองในการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549)  เพื่อการพฒันาประเทศไปสู่จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งมีคุณภาพเพื่อ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจใหมี้ระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีมีความเขม้แขง็  มีความมัน่คง  ใหเ้ศรษฐกิจฐานรากมีความเขม้แขง็พึ่งพา
ตนเองไดด้ว้ยการวางรากฐานการพฒันาประเทศระยะยาว  คือ  การพฒันาคุณภาพคน  กระบวนการเรียนรู้ และ
พฒันาพ้ืนความคิดเป็นวิทยาศาสตร์  ปฏิรูปการศึกษา  ปฏิรูปสุขภาพ  สร้างระบบคุม้ครองความมัน่คงทางสังคม
ร่วมส่งเสริมความเขม้แขง็ของมนุษย ์และเครือข่ายชุมชนใหเ้กิดการเช่ือมโยงการพฒันาชนบทและเมือง รวมทั้งมี
การดูแลจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืและเพื่อการบริหารการจดัการท่ีดีในสังคมทุกระดบั
ตั้งแต่ระดบัการเมือง  ราชการ  ธุรกิจเอกชน  องคก์รประชาชน  ชุมชน  จนถึงระดบัเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานในการ
พฒันาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได  ้ สามารถแกปั้ญหาความ
ยากจนและเพิม่ศกัยภาพโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเองใหไ้ดรั้บโอกาสในการศึกษาและบริการสังคมอยา่ง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม  สร้างอาชีพ  เพิ่มรายได ้ เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต  รวมทั้งปรับกลไกภาครัฐใหเ้อ้ือต่อการ
แกปั้ญหาความยากจน 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9  (พ.ศ.2545-2549)  ไดก้าํหนดสภาพสังคมไทยท่ีพึง
ประสงค ์  โดยมุ่งพฒันาสู่ “ สังคมท่ีเขม้แขง็ และมีดุลยภาพ ”  คือสังคมคุณภาพท่ียดึหลกัความสมดุล  ความพอดี  
สามารถสร้างคนให้เป็นคนเก่งพร้อมดว้ยคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินยั  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสํานึกสาธารณะ  
พ่ึงตนเองได ้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุข  อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี  มีเมืองและชุมชนน่าอยู่  มีระบบดี  มี
ประสิทธิภาพ  ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  มีความเขม้แขง็และแข่งขนัไดรั้บการพฒันายัง่ยืนและสมดุลกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ระบบการเมืองการปกครองโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยตรวจสอบได ้ และมี
ความเป็นธรรมในสังคม  สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น        
ทาํเป็น  มีเหตุผล  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต รู้เท่าทนัโลก  เพื่อพร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง  สามารถสะสมทุนทางปัญญา  รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม  สังคม
สมานฉันทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  ท่ีดาํรงไว ้  ซ่ึงคุณธรรมและคุณค่าทางเอกลกัษณ์สังคมไทยท่ีพ่ึงพาเก้ือกูลกนั       
รู้รักสามคัคี  มีจารีตประเพณีท่ีดีงาม มีความเอ้ืออาทร รัก  ภูมิใจในชาติและทอ้งถ่ิน  มีสถาบนัครอบครัวท่ีเขม้แขง็
ตลอดจนพลังเครือข่ายชุมชนทั่วประเทศ รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาความยากจนในชนบทและเมือง โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคในสังคมท่ีมุ่งเนน้การปรับกระบวนทศัน์ และการจดัการแกไ้ขปัญหาความยากจน
อยา่งเป็นองคร์วมเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ เนน้ท่ีตวัคนดว้ยการพฒันาศกัยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถใหค้นจน
ก่อร่างสร้างตวัพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเป็นการสร้างโอกาสให้คนจนสามารถเขา้ถึงบริการของรัฐไดอ้ย่างทัว่ถึง
นาํเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิตและการพฒันาประเทศ การท่ี
ประเทศจะบรรลุซ่ึงการเป็นสังคมท่ีเขม้แขง็ และมีดุลยภาพดงักล่าวขา้งตน้จาํเป็น ท่ีทุกภาคส่วนของไทยจะตอ้ง
ร่วมมือร่วมใจกนัพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  โดยคนในสังคมมีส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ และดาํเนินการเพ่ือ
นาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของชุมชน โดยเฉพาะดา้นเงินทุนเป็นการมุ่งสู่เป้าหมายเพื่อใหมี้อาชีพ  
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รายได ้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  จนสามารถพ่ึงตนเองไดน้าํไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมประเทศชาติ
โดยรวม 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1 เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองตาํบลทรง
คนอง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี   
  1.1 ดา้นการริเร่ิม / ตดัสินใจ (decision making)    
  1.2 ดา้นการวางแผน (planning)   
  1.3 ดา้นการดาํเนินการ (implementation)                   
  1.4 ดา้นการรับผลประโยชน์ในการดาํเนินงาน (benefits)   
  1.5 ดา้นการประเมินผล (evaluation) 
 2 เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมือง
ตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได ้และระดบัการศึกษา 
 3 เพื่อศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 1.  ประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเพศหญิงและชาย มีระดบัการมีส่วนร่วมใน
โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแตกต่างกนั  
 2.  ประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมใน
โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแตกต่างกนั  
 3.  ประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมใน
โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแตกต่างกนั  
 4.  ประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีมีรายไดต่้างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมใน
โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแตกต่างกนั  
 5.  ประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการมีส่วน
ร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแตกต่างกนั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัสร้างเองจาํนวน 1 ฉบบั แยกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้  
และระดบัการศึกษา เป็นตน้ แบบเลือกตอบ (check list) 
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  ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เก่ียวกบัระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในดา้นต่างๆ 5 ดา้น คือ 1 ดา้นการริเร่ิม / ตดัสินใจ 
2 ดา้นการวางแผน 3 ดา้นการดาํเนินการ 4 ดา้นการรับผลประโยชน์ในการดาํเนินงาน 5 ดา้นการประเมินผล ซ่ึง
กาํหนดใหค้ะแนนคาํตอบมี 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  5 คะแนน 
  ระดบัการมีส่วนร่วมมาก  4 คะแนน  
  ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง  3 คะแนน 
           ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย  2 คะแนน 
           ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  1 คะแนน 
สาํหรับเกณฑใ์นการวดัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรง
คนอง  อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จะพิจารณาจากคะแนนของคาํตอบทั้ง 5 ดา้น โดยจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ตามเกณฑข์อง เบสท ์(Best 1977, p.147) ไดก้าํหนดคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย  
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง   1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามมีลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิด (open ended) ถามดา้นปัญหา และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1.  ขอหนงัสือจากโครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 2.  ผูว้ิจยัประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีและผูน้าํชุมชนในพื้นท่ีในการไปเก็บรวบรวมขอ้มูลตามหมู่บา้น
กลุ่มตวัอยา่ง ตามท่ีไดก้าํหนดไวต้ามแผนปฏิบติังาน 
 3.  ผูว้ิจยัประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอความร่วมมือในการวิจยัและช้ีแจงจุดประสงคก์าร
วิจยัใหท้ราบ 
 4.  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถาม โดยนาํไปส่งและรับดว้ยตนเองในแต่ละหมู่บา้น
ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 5.  ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 331 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 41-60 ปี  มากท่ีสุด  รองลงมา  อายรุะหว่าง  30–40  ปี ประกอบอาชีพ รับจา้ง มากท่ีสุด รองลงมา  
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ประกอบอาชีพ คา้ขาย  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000  บาท  มากท่ีสุด รองลงมา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่
เกิน  5,000  บาท  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา หรือ ปวช. มากท่ีสุด รองลงมา จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
หรือตํ่ากวา่ 
 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองผลการวิจยั พบว่า ระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ   ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (  = 2.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (  = 2.70-3.35) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น ไดผ้ลดงัน้ี 
  2.1  ด้านการริเร่ิม/ตดัสินใจ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการคดัเลือกคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้นฯ มากท่ีสุด (  = 3.38) และการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปฏิบติังาน ในพ้ืนท่ี
เก่ียวกบัการดาํเนินการกองทุนฯ ตํ่าท่ีสุด (  = 2.41)   
  2 .2   ด้านการวางแผน   พบว่า   ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้า ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการในการช้ีแจงเก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนโครงการฯ มากท่ีสุด (  = 2.82) และการมีส่วนร่วมวางแผน
ในการพิจารณางบประมาณตํ่าท่ีสุด (  = 2.43) 
  2.3  ดา้นการดาํเนินการ  พบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  ท่ี
เก่ียวกบัโครงการกองทุนหมู่บา้นฯ มากท่ีสุด (= 3.33) และการมีส่วนร่วมในการจดัทาํบญัชี รายรับ – รายจ่ายตํ่า
ท่ีสุด (  = 2.28) 
  2.4  ดา้นการรับผลประโยชน์ในการดาํเนินงาน  พบว่า  ประชาชนมีส่วนร่วมในการไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัโครงการกองทุนหมู่บา้นมากข้ึนมีมากท่ีสุด (  = 3.58) และมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการกูย้มืเงินไป
ลงทุนหรือประกอบอาชีพมีตํ่าท่ีสุด (  = 3.09) 
  2.5  ดา้นการประเมินผล  พบวา่  ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
กองทุนหมู่บา้นฯ มากท่ีสุด  (  = 3.58) และการมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บา้นฯ 
ตามท่ีไดก้าํหนดวิธีการไวล่้วงหนา้ตํ่าท่ีสุด (  = 2.68) 
 3.  ผลทดสอบสมมุติฐานการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
  3.1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองไม่แตกต่างกนั 
  3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองไม่แตกต่างกนั 
  3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีส่วนร่วมดา้นการวางแผนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแตกต่างกนั   
ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจา้ง มีส่วนร่วมในโครงการกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง ด้านการวางแผน แตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนท่ีมีอาชีพ
เกษตรกรรม  มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ดา้นการวางแผน  แตกต่างจากประชาชนท่ีมี
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อาชีพรับจ้าง และคา้ขาย ประชาชนท่ีมีอาชีพคา้ขาย มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง      
ดา้นการวางแผน แตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
  3.4 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
ประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนั มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองไม่แตกต่างกนั 
  3.5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีส่วนร่วมดา้นการวางแผน การดาํเนินการ การรับผลประโยชน์ในการ
ดาํเนินงาน การประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ การมีส่วนร่วมด้านการริเร่ิม/ตัดสินใจ และรวมทุกด้าน           
ในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแตกต่างกนั ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  วิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
พบว่า  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา หรือตํ่ากว่า  มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง  ดา้นการริเร่ิม/ตดัสินใจ  แตกต่างจากประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปวส. และ
ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช.  มีส่วนร่วมในโครงการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  ดา้นการริเร่ิม /ตดัสินใจ แตกต่างจากการศึกษาระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
ปวส. และระดบัปริญญาตรี หรือสูงกว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา หรือตํ่า
กว่า มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง รวมทุกดา้น แตกต่างจากประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดบัอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปวส.  และระดบัปริญญาตรี หรือสูงกว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
หรือ ปวช. มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทุกด้าน แตกต่างจากประชาชนท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือสูงกวา่ 
 ผลการวิเคราะห์  สรุปไดว้า่  การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
ตาํบลทรงคนอง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ในการทาํกิจกรรม ในแต่ละดา้นมีตวัแปร  3  ตวัแปร
ท่ีไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม  ยกเวน้  ตวัแปร  2  ตวัแปรท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ไดแ้ก่  
อาชีพ และระดบัการศึกษา  กล่าวคือ  ประชาชนท่ีมีอาชีพ และระดบัการศึกษาต่างกนัเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบ
ต่างๆ กนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ อยา่งดว้ยกนั  จึงทาํใหมี้ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมซ่ึงอาจส่งผลกระทบไม่
มากกน็อ้ยกบัการพฒันา การมีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นฯ ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
 4.  ปัญหา และขอ้เสนอแนะของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
  ปัญหาของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ การส่งคืนเงินกูก้องทุนหมู่บา้นฯ ไม่ตรงตามกาํหนด หรือส่งเงินล่าชา้เกินกว่ากาํหนด  รองลงมา  คือ  ไม่ไดรั้บ
ความร่วมมือในการเขา้ร่วมประชุม   ส่วนปัญหาท่ีพบอนัดบัสุดทา้ย  คือ  การส่งคืนเงินกูมี้ระยะสั้นเกินไป และ
ขอ้เสนอแนะ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  ส่วนใหญ่ท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ ควรยืดระยะเวลาในการคืนเงินกูข้องกองทุนหมู่บา้นฯ จาก 1 ปี เป็น 2 ปี รองลงมา คือ ควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีพบอนัดบัสุดทา้ย 
คือ ยกเลิกเงินคา่ปรับในการส่งเงินคืนล่าชา้ 
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  จากผลการวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้่า  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชนท่ี
ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายของโครงการกองทุนหมู่บา้นฯ ซ่ึงส่วนมากไม่เห็นความสาํคญัของ
การมีส่วนร่วมหรือไม่มีความพึงพอใจและความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกองทุนหมู่บ้านฯ ดังนั้ นจึงขาดความ
กระตือรือร้นท่ีจะช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้น/ชุมชนหรือโครงการกองทุนหมู่บา้นฯ ใหลุ้ล่วงไป   
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองตาํบลทรง
คนอง   อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ   สามารถอภิปรายผล   ไดด้งัน้ี 
  1. สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และระดบัการศึกษา  ผลการวิจยัคร้ัง
น้ี พบว่า ตวัแปรท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการ คือ อาชีพ และระดบัการศึกษา ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจา้ง  
คา้ขาย และเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง  เพื่อนาํไปสู่การพฒันาอาชีพ  และสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในชุมชนมากข้ึน ดงันั้นจึงทาํให้โครงการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง  อาํเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ในระดับหน่ึงตามท่ีรัฐวางไว  ้ ส่วนระดบัการศึกษา  พบว่า  การศึกษาระดับ ประถมศึกษา หรือ       
ตํ่ากว่า มีผลต่อการมีส่วนร่วมมากกว่าการศึกษา ระดบั ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า  ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงไม่ได้
ให้ความสําคญัของการมีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองสูงตามไปดว้ย  ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
แกไ้ขไดย้ากแต่สามารถนาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างในการรณรงคใ์ห้ประชาชนกลุ่มน้ีเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน  โดย
ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงอาจจะเป็นแกนนาํท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโครงการต่างๆ ต่อไป  ส่วนตวั
แปรอ่ืนๆ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง  
อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  เพราะการมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมในดา้นต่างๆ มีตวัแปรอ่ืนๆ เขา้มามี
ส่วนร่วมพอสมควร 
 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง อาํเภอ
พระประแดง   จงัหวดัสมุทรปราการ   
  2.1  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบล
ทรงคนอง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  ไดแ้ก่  1. ดา้นการริเร่ิม /ตดัสินใจ  
2. ดา้นการวางแผน  3. ดา้นการดาํเนินการ 4. ดา้นการรับผลประโยชน์ในการดาํเนินงาน  5. ดา้นการประเมินผล  
อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  ทุกดา้น  เน่ืองจากประชาชนขาดความร่วมมือในการทาํกิจกรรมร่วมกนัในดา้นต่างๆ และ
ขาดการประชาสัมพนัธ์ในการรับรู้ข่าวสารทาํให้ไม่เกิดความรู้สึกผูกพนัร่วมเป็นเจา้ของและร่วมรับผิดชอบใน
การดาํเนินการของโครงการฯ ประชาชนจึงไม่เห็นความสําคญัในการมีส่วนร่วมจึงทาํให้ประชาชนในชุมชนมี
ความคิดท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนับริหารจดัการการดาํเนินการของโครงการใหน้าํไปสู่การสร้างกองทุนสวสัดิการแก่
ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชนของตนเอง  เช่น  ทุนการศึกษา  เบ้ียขยนั  เป็นตน้  ซ่ึงเป็นการแบ่งเบาภาระแก่
ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยและเป็นการเสริมสร้างกระบวนการการเรียนรู้ และพฒันาความคิดริเร่ิม  เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพแก่ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชนใหพ้ฒันาย ัง่ยนืต่อไป 
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  ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วิวฒัน์  ภู่คนองศรี (2537, หนา้ 106)  ท่ีพบว่า 
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีส่วนร่วมในดา้นการคิด  มีส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจ  มีส่วนร่วมในดา้น
การปฏิบติักิจกรรม  และมีส่วนร่วมในดา้นการติดตามประเมินผล  อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  และยงัสอดคลอ้งกบั
วชัระ  ธรรมปัญญากุล  (2546,  หนา้  57-58)  ท่ีพบว่า  การประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง  จงัหวดัราชบุรี  อยูใ่นระดบั  ปานกลาง  ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมและดา้นการดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบั  ปาน
กลาง 
  2.2 การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ รายได ้พบว่า  
ไม่มีความแตกต่างกนั ยกเวน้ อาชีพ  และระดบัการศึกษา  พบว่า  มีความแตกต่างกนัท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ .05  ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชนส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมืองแตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนตอ้งรับภาระในการทาํงานเล้ียงชีพในชีวิตประจาํวนัเพื่อการ
อยูร่อด จึงมีเวลาและโอกาสท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการกองทุนหมู่บา้นฯ นอ้ยเกินไป ส่วนประชาชน
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงยอ่มมีความคิดสร้างสรรคส์ามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ ท่ีกาํลงัเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ภายในชุมชน และมีความพยายามท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถท่ีเรียนมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาชุมชนของ
ตนเองให้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนทาํให้ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  การมีส่วนร่วมในโครงการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแตกต่างกนั 
  ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  จาํนง ไพโรจน์ (2533, หนา้ 79) ท่ีพบว่า  
ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา  การเป็นผูน้าํและไม่เป็นผูน้าํกลุ่ม  รายได ้ มีระดบัการมีส่วนร่วมต่อโครงการสันตินิมิต
แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัประภาศรี พิทกัษ์สินสุข (2532, หนา้ 82-83) พบว่า ระดบัการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กบัการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพฒันา  จึงเห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสถานภาพส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว  แต่ข้ึนอยูก่บัโอกาส  ความพร้อม และความถนดั
ของแต่ละบุคคลในการท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ ดงันั้นมีวิธีท่ีทาํใหป้ระชาชนตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมใน
โครงการโดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นสวสัดิการแก่ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชนของตนเอง เช่นมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั  แรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน หรือส่งเสริมการฝึกอาชีพสาํหรับชาวบา้น  เช่น  ฝึกอาชีพดา้นคา้ขาย  
ดา้นแรงงาน  เป็นตน้  เพ่ือให้ชาวบา้นได้มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพตามศกัยภาพและอาชีพท่ีตนสนใจ  ซ่ึง
สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างงาน  สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองได้  ปัจจัยเหล่าน้ีอาจเป็น
แรงผลกัดนัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการมากข้ึน 
 3.  ปัญหา และขอ้เสนอแนะในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
  1. การส่งคืนเงินกูก้องทุนหมู่บา้น ไม่ตรงตามกาํหนด หรือส่งเงินล่าชา้เกินกว่ากาํหนดทาํ
ใหเ้งินทุนหมุนเวียนในกองทุนฯ ขาดความคล่องตวั แกไ้ขโดยจดัสรรเงินปันผลใหแ้ก่ผูกู้ท่ี้ไดส่้งเงินคืนตรงตาม
กาํหนด ใหไ้ดรั้บผลประโยชนใ์นการจดัสรร 
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        2. ไม่ไดรั้บความร่วมมือในการเขา้ร่วมประชุม เพราะเวลาส่วนใหญ่ใชใ้นการประกอบ
อาชีพของตนเอง ประชาชนประกอบอาชีพนอกหมู่บา้นหรือนอกชุมชน แกไ้ขโดยจดัใหมี้เบ้ียเล้ียงในการเขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละคร้ัง 
  3.  การประชาสัมพนัธ์ และการรับรู้ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นฯ นอ้ยเกินไป 
ทาํใหป้ระชาชนขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ แกไ้ขโดยการจดัทาํส่ือ ส่ิงพิมพ ์แจกจ่าย
ใหก้บัประชาชนเพ่ือใหไ้ดรั้บรู้ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง 
  ปัญหาท่ีพบน้ีเกิดจากประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการบริหารจดัการในชุมชน หรือ
ในโครงการกองทุนหมู่บา้น  ซ่ึงประชาชนจะรอคอยใหห้น่วยงานของรัฐเขา้มาช่วยเหลือทุกขั้นตอนเพียงขา้งเดียว
อาจเป็นไปไม่ได ้ การท่ีจะแกปั้ญหาก็ตอ้งไดรั้บความร่วมมือทั้งประชาชนในชุมชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อ
เป็นการสร้างศกัยภาพของชุมชน หรือกองทุนหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็มากข้ึน 
  ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  นภพร เช้ือขาํ (2531, หนา้ 112) ซ่ึงศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรี จาํกดั  ท่ีพบว่า สมาชิก 
ท่ีมีการศึกษาสูง มีระยะเวลาการเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์นานไดรั้บข่าวสารมาก  มีความเขา้ใจในหลกัการสหกรณ์
มากจะเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมดา้นต่างๆ ของทางสหกรณ์มากดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบัเมตต ์  
เมตตก์ารุณ์จิต (2541, หนา้ 36)  ท่ีพบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเขา้ไปร่วมประชุม
แสดงความคิดเห็น ร่วมประสานงาน ร่วมบริจาคเงินและทรัพยสิ์น ตลอดจนในดา้นการเสียสละแรงงานและกล่าว
อีกวา่ประชาชนส่วนใหญ่มีภารกิจส่วนตวัและจะตอ้งประกอบอาชีพจึงมกัไม่มีเวลาท่ีจะร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรยดืระยะเวลาในการคืนเงินกูข้องกองทุนหมู่บา้น จาก 1 ปี เป็น 2 ปี ซ่ึงเป็นการขยายระยะเวลา
ในการส่งคืนเงินกูข้องผูกู้ค้รบถว้น และถูกตอ้ง และเป็นการใหโ้อกาสแก่ผูกู้ม้ากข้ึน 
 2.  ควรมีการประชาสัมพนัธ์โครงการ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง เพื่อเป็นการชกัชวนคนใน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ ในโครงการมากยิง่ข้ึน 
 3.  ควรใหผู้น้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ หรือเขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีในโครงการให้มาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่อยากใหผู้น้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
  ข้อเสนอแนะท่ีพบเน่ืองจากประชาชนมีความต้องการต่างๆ กัน ซ่ึงความต้องการท่ี
หลากหลายของประชาชนท่ีไดเ้สนอมาอาจนาํมาเป็นแนวทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของโครงการกองทุนหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
  ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ฉอา้น  วุฒิกรรมรักษา (2526, หนา้ 16)          
ท่ีพบว่า  (1) สถานภาพทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน แต่มีผลต่อ
ปริมาณการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี  (2) สถานภาพทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยผูน้าํทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนธรรมดาทัว่ไป โดยบุคคลท่ีมีผลในการชกัชวน
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ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา ได้แก่ ผูใ้หญ่บา้น กาํนัน ผูช่้วย ผูใ้หญ่บา้น และยงัสอดคลอ้งกบัวีระชาติ  
สมบูรณ์วิทย ์(2538, หนา้ 28) ท่ีพบว่า  การประเมินผลโครงการแกปั้ญหาความยากจนของกระทรวงมหาดไทย  
ผลการประเมินพบวา่ครัวเรือนยากจนทราบวตัถุประสงคข์องโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑก์ารเลือก
ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนไดรั้บคาํแนะนาํในการประกอบอาชีพ โดยการติดตามของเจา้หน้าท่ีซ่ึงดูไดจ้าก
ครัวเรือนยากจนสามารถคืนเงินยืมครบตามจาํนวนและตามกาํหนดเวลา แสดงใหเ้ห็นว่าการประเมินผลลพัธ์จาก
การนาํนโยบายไปปฏิบติัครัวเรือนยากจนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการนาํเงินยืมไปประกอบอาชีพ และมีการปรับปรุง
วิธีการประกอบอาชีพใหม่ดว้ย 
  การศึกษาวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง ตาํบลทรงคนอง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ผลปรากฏว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการกองทุนหมู่บา้น ทั้ง  5 ดา้น  คือ 1.ดา้นการริเร่ิม/ ตดัสินใจ 2.ดา้นการวางแผน 3. ดา้นการดาํเนินการ        
4.ดา้นการรับผลประโยชน์ในการดาํเนินงาน 5. ดา้นการประเมินผล มีปัญหาต่างๆ มากมาย ดงันั้นเพ่ือใหร้ะดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
  การมีส่วนร่วมตามนโยบายส่วนกลางเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมต่อ
การพฒันาโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  เพราะคุณภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแทจ้ริงจะ
เกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัระยะเวลาในการสร้างจิตสาํนึกของชุมชนใหเ้ห็นความสาํคญัและเกิดความตระหนกัในปัญหา
ของตนเองจนมีความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขและพฒันา  แต่นโยบายของส่วนกลางมกัจะเร่งรัดการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมายและครอบคลุมทุกหมู่บา้นทัว่ปะเทศเร่งแกไ้ขปัญหาทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน  จึงส่งผลให้
เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับผดิชอบตอ้งรีบเร่งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทาํใหผ้ลท่ีไดม้า
เป็นเพียงปริมาณงานในระยะสั้นๆ โดยขาดซ่ึงคุณภาพการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของประชาชน  ดงันั้นส่วนกลางจึงควร
ท่ีจะกาํหนดบทบาทดา้นนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยการคาํนึงถึงกลไกและศกัยภาพของชุมชนควบคู่
ไปกบัการกาํหนดเป้าหมายในเชิงคุณภาพ โดยเนน้ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บเป็นหลกั  
 2.  ข้อเสนอแนะด้านการปฏบัิติ 
  2.1 ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด โดยจดัการประชุมประชาคม
หมู่บา้นอย่างสมํ่าเสมอ อย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อให้ประชาชนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทศันคติซ่ึงกนั 
และกนั 
  2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการกองทุนหมู่บา้นฯ จะสาํเร็จตามวตัถุประสงค์
ได้ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้าน ตั้ งแต่ด้านการริเร่ิม/ตัดสินใจ การวางแผน การดาํเนินการ การรับ
ผลประโยชนใ์นการดาํเนินงาน การประเมินผล   เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายท่ีวางไว ้หากประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการน้ีจะทาํให้โครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ มีความเขม้แขง็ และพึ่งพาตนเองได ้ต่อไปในอนาคต 
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  2.3 ควรประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์หลกัการ และขั้นตอนการ
ดาํเนินการของโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองให้ละเอียดและชัดเจนข้ึน เพราะเม่ือประชาชนเขา้ใจก็
ดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 
  2.4 ตอ้งสร้างจิตสาํนึกต่อสังคมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนทั้ง 5 ดา้น โดย
การช้ีแจง และอธิบายให้ประชาชนทราบถึงบทบาท และหนา้ท่ีของตนเอง เช่น การรับผิดชอบภาระหน้ีของตน 
และใหป้ลอดหน้ีโดยยนือยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 
  2.5 ควรติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อจะได้
ทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ เก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมา และโปร่งใส 
  2.6 เม่ือส้ินสุดโครงการควรมีการประชาสัมพนัธ์ผลการปฏิบติังาน โดยการจดัพิมพ์
เอกสารและสรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเสนอต่อรัฐบาล และ
ประชาชนไดรั้บทราบ และตรวจสอบการดาํเนินงานได ้
 3.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยต่อเน่ือง 
  3.1 ควรทาํการวิจยัในเร่ืองเดียวกนัน้ีกบัชุมชนท่ีมีโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
แลว้นาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนั เพื่อทราบถึงแนวทางและการแกไ้ขปัญหาของการมีส่วนร่วมอยา่งตรงประเด็นให้
ไปในทิศทางเดียวกนั และชดัเจนยิง่ข้ึน 
  3.2 ควรมีการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เพื่อจะไดข้อ้มูล ตวัแปร และผลการวิจยัท่ีมีความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน และขอ้มูลการมีส่วนร่วมทางคุณลกัษณะอ่ืนๆ อนัเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการวางแผน เพื่อการบริหาร
จดัการโครงการต่อไป 
  3.3 ควรมีการศึกษาความตอ้งการ และรูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาํเนินงานโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในการแกไ้ขปัญหาร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง โดยจาํแนกตามตวัแปรเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน วิธีดาํเนินการวิจยัเป็น
การวิจยัเชิงสํารวจ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากร คือ ครูโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
จาํนวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
 ผลการวิจยัพบวา่ ความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามาตรฐานดา้นผูเ้รียน ดา้นครู 
และดา้นผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมาก การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง ตามมาตรฐานการศึกษาระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนราชประชาสมาสัย    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิ
ประสบการณ์ในการทาํงานโดยรวมทั้ง 3 ดา้น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัเม่ือพิจารณาเป็นดา้น เพศชายและเพศ
หญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ครูท่ีมีวุฒิปริญญาตรี และครูท่ีมีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นไม่ 
แตกต่างกนั และครูท่ีมีประสบการณ์ 1 – 10 ปี ครูท่ีมีประสบการณ์ 11-20 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ 21 ปีข้ึนไป 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 
 
Abstract 
 This study aimed to 1) investigate the teacher’s opinion on readiness for second round external 
evaluation: a case study of Rajpraehasamasai School under the Royal Patronage Samutprakarn Province 
2)compare the teacher’s opinion on readiness for second round external evaluation: a case study of 
Rajprachasamasai School under the Royal Patronge Samutprakarn Province classified by gender, education and 
teaching experience. This research was a survey ressarch. The populations were 70 teachers at 
Rajprachasamasai School under the royal patronage. The instrument used in this research was the scaled 
questionnaire. The questionnaire was divided into 2 parts: the first part was about the general information, 
included gender, education and teaching experience. The second part was about the teacher’s opinion on 
readiness for second round external evaluation: Statistics used were means, standard deviation, and percentage. 
 This research found that teacher’s opinion on readiness for second round external evaluation 
according to the regulation of education standard was at high level. To consider each aspect, it was found that 
the education standard on the aspect of students, the teachers and on the aspect of the administrators were at 
high level. Comparing the opinion concerning readiness for a second round external evaluation according to 
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regulation of fundamental education level standard Rajpraehasamasai School under the Royal Patronage 
Samutprakarn Province classified by gender, education and teaching experience, total 3 aspects, there were no 
difference. Considering each aspect, male and female teachers displayed no different opinion. Bachelor degree 
teachers and higher than bacherlor degree teachers displayed no different opinion. Teachers with 1-10 years of 
teaching experience, teacher with 10-20 years of teaching experience and those of 21 years and over of teaching 
experience displayed no different opinion. 
 
ความนํา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพื้นฐานสําคัญของการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถ
ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข โดยกระบวนการทางการศึกษานั้นช่วยให้คนไดพ้ฒันาตนเองในด้าน
ต่างๆ ของชีวิตเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีจะดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพได้
อยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมอนัเป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไป 
 การจะทราบว่าสถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดหรือไม่  จะต้องมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อทาํใหท้ราบขอ้เท็จจริงว่าสถานศึกษานั้นเป็นเช่นไร มีเร่ืองใด ท่ีสถานศึกษาทาํไดดี้  
มีเร่ืองใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข (จาํรัส  นองมาก, 2544, หนา้ 166) การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเร่ืองสาํคญั
ในวงจรการพฒันาคุณภาพการศึกษาของไทย 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ได้บรรจุสาระสําคญัเร่ืองท่ีจะก่อให้เกิด
คุณูปการอยา่งใหญ่หลวงต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของไทย คือ มาตรา 47 ระบุว่า ให้มีระบบการประเมิน
คุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก...” และในมาตรา 48 กาํหนดไวว้่า “...ใหถื้อว่าการประกนั
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง... เพื่อ
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกนัภายนอก” นอกจากน้ี
มาตรา 49 วรรคสอง ระบุว่า “...ใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกหา้
ปี...และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน” (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 18-19) ซ่ึงจากสาระบญัญติัท่ีกล่าวถึงเป็นท่ีมาของการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยบุคคลภายนอกท่ีเป็นเร่ืองใหม่ในวงการศึกษาของไทย 
 การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ  สํานักงานรับรองและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงมีฐานะเป็นองคก์รมหาชนทาํหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และทาํการประเมินผลการจดัการศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมายหลกัการ และแนวการจดัการศึกษาใน
แต่ละระดับ โดยจะจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาทุกแห่งนับตั้ งแต่วนัท่ีพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใชบ้งัคบั  (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2544 ก, หนา้ 
1-2) 
 การท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจะไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก ส่งผลใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษาของประเทศไม่ว่าจะเป็นสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพอย่างหลากหลาย เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการประเมินคุณภาพให้แก่บุคลากรในสังกดั (รุ่ง  
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แกว้แดง, 2544, หนา้ 158) ในส่วนของสาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดจ้ดัทาํเอกสารทาง
วิชาการเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนมีการจดัอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์และมีการ
ประเมินคุณภาพ โรงเรียนตามกรอบมาตรฐาน โดยใหบุ้คลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมทาํการประเมิน เพื่อเตรียมตวั
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียม
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สํานกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป., หนา้ 3) 
 ในการประกนัคุณภาพภายนอกนั้น  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2544, 
หนา้ 3-20) โดยคณะกรรมการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดพ้ิจารณาวิธีการและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2549-2553 (รอบสอง) ในส่วนท่ี 3 มาตรฐาน
การศึกษา ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษารอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549-2553) แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
  1)  ดา้นผูเ้รียน 7  มาตรฐาน 32  ตวับ่งช้ี 
  2)  ดา้นครู  2  มาตรฐาน 13  ตวับ่งช้ี 
  3)  ดา้นผูบ้ริหาร 5  มาตรฐาน 15  ตวับ่งช้ี 
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินโดยบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ ในวงการศึกษาของไทย และมี
ผลกระทบกบัความรู้สึกของบุคคลอยา่งมาก เน่ืองจากเร่ืองใด ก็ตามท่ีเป็นส่ิงใหม่ท่ีตวับุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งและ
ไม่เห็นด้วย หรือต่อต้านจะทาํให้การพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ประสบผลสําเร็จ  ดังนั้น
กระบวนการศึกษาเพื่อพฒันาจึงตอ้งเร่ิมจากการเสริมสร้างและพฒันาความคิดของบุคคลอยา่งต่อเน่ืองเสียก่อน ซ่ึง
ถือเป็นหวัใจสาํคญั 
 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการบริหารส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัสมุทรปราการ มีหนา้ท่ีจดัการศึกษา 2 ระดบั คือ ระดบัก่อน
ประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โดยมีครูทั้ งหมด 70 คน โดยโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ แสดงความจาํนงขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกในปีการศึกษา 2547 ซ่ึงมีการประเมินใน 
3 ด้าน คือ ด้านผูบ้ริหาร ด้านครูและด้านผูเ้รียน และด้านท่ีผ่านการประเมินทุกตัวบ่งช้ีทุกด้าน โดยมีผลการ
ประเมิน ดงัน้ี 
 1)  ผลการประเมินดา้นผูบ้ริหาร 
  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีผูรั้บผิดชอบใน
งานแต่ละฝ่ายอย่างชดัเจน จดัตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การอนุรักษป่์าชายเลน
สอดแทรกสาระการเรียนรู้ จัดทาํแผนพฒันาการศึกษา และปฏิบติัตามแผน มีกิจกรรมให้บริการชุมชนอย่าง
เหมาะสมตามสภาพชุมชน การบริหารโดยยึดหลกัการมีส่วนร่วม มีกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอน 
เพื่อปลูกฝังมีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย รู้จกัทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ผูบ้ริหารมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร เป็นผูน้ําทางวิชาการ มุ่งมั่นในการทาํงาน เป็นแบบอย่างท่ีดี มีการวางระบบ
ตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีครอบคลุมงานบริหาร ทาํใหไ้ดเ้กียรติบตัรผูบ้ริหารดีเด่นของจงัหวดั 
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  โดยคณะผูป้ระเมินได้มีขอ้เสนอแนะดังน้ี สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ติดตาม  และ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ในการติดตามผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประเมิน สถานศึกษาควรนําผลการ
ประเมินนั้นมาใชป้รับปรุงพฒันา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอน รวมทั้งระบบสารสนเทศ 
การบนัทึกขอ้มูล ควรจดัแผนการประชาสัมพนัธ์โครงสร้างเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน พร้อมใหข้อ้มูลข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 2)  ผลการประเมินดา้นครู 
  ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการจดัทาํ
แผนการเรียนรู้แต่ยงัมีครูส่วนหน่ึงท่ีใชก้ารสอนแบบเดิมๆ โดยไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ทาํใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ค่อนขา้งนอ้ย มกัจะใชก้ารสอนแบบบรรยาย การวดัผลประเมินผลยงัไม่หลากหลาย 
โดยคณะผูป้ระเมินไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี ใหส้ถานศึกษาควรจดัอบรมสัมมนาดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใหเ้ป็นไปทั้งระบบนาํขอ้มูลต่างๆ มาจดัทาํแผนสัมมนา เพื่อใหค้รูทุกคนไดพ้ฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
 3)  ผลการประเมินดา้นผูเ้รียน 
  3.1 ระดบัก่อนประถมศึกษา 
   ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตและสุขนิสัยท่ีดี  มีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ 
ดนตรี และการเคล่ือนไหว โดยคณะผูป้ระเมินไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี ควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถกลา้
แสดงออกตามความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ มีทกัษะในการคิด มีความคิดรวบยอด รู้จกัแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี 
  3.2  ระดบัประถมศึกษา 
  ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
สถานศึกษาไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วมการแข่งขนัดา้นศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นจาํนวนมาก ทั้งในระดบัอาํเภอ
และจงัหวดั โดยคณะผูป้ระเมินไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี ใหพ้ฒันาผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียน โดยเนน้การจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ ฝึกทกัษะในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และ
คิดไตร่ตรอง จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการอ่าน สามารถคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน
และภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 
  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกท่ีกล่าวมาแลว้ โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์จะตอ้งเตรียมความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีสอง  ภายใน 5 ปี ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในรอบท่ีสองต่อไป ผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า ครูโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์มีความคิดเห็นต่อความพร้อม
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองอยา่งไร จึงทาํการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั
สมุทรปราการน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
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 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 2.  เพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  ครูโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั
สมุทรปราการ ในปีการศึกษา 2551 ทุกคน จาํนวน 70 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเพื่อศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากหลกัการแนวคิดท่ีไดศึ้กษา
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามเทคนิคการสร้างแบบวดัความคิดเห็นคือ ความพร้อมมากท่ีสุด ความพร้อม
มาก ความพร้อมปานกลาง ความพร้อมนอ้ย ความพร้อมนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 60 ขอ้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ใน
การสอน  การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
 ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
โดยมีรูปแบบการตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จาํนวน 60 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยนาํแบบสอบถามแก่ครูโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถมัภ์ เพื่อ
ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามคืนภายใน 1 สัปดาห์ โดยผูว้ิจยัจะไปเกบ็แบบสอบถามจากครูดว้ยตนเอง 
จํานวน 70 ฉบับ และนําแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบว่าได้รับคืนครบและสมบูรณ์หรือไม่ได้
แบบสอบถามคืน 67 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.71 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจะทาํการวิเคราะห์ตามประเภทและลกัษณะของขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร์  ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  
ในตอนท่ี 1 
 2.  แบบสอบถามตอนท่ี 2 หาค่า  ,   
 3.  เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชค่้าเฉล่ียของประชากร โดยความแตกต่างของค่าเฉล่ียตั้งแต่ .50 
ข้ึนไป ถือวา่มีความแตกต่าง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มประชากรของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั
สมุทรปราการ 
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  จากการวิจยั พบว่า กลุ่มประชากร จาํนวน 67 คน ครูส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 79.10 และครูเพศชายคิดเป็นร้อยละ 20.90 
  เม่ือพิจารณาจาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี และวุฒิท่ี
สูงกวา่ปริญญาตรี แตกต่างกนัมาก คือ .02 และ .5 ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 92.50 และ 7.50 
  สําหรับการพิจารณาจําแนกตามประสบการณ์ในการสอน  พบว่า  ส่วนใหญ่ครูมี
ประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 1 – 10 ปี โดยมีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง 11 – 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 56.62 รองลงมาคือ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 1 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ31.34 และพบว่าครูส่วนนอ้ยท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 11.94 เท่านั้น 
 ตอนที ่2 ระดบัความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พบว่า 
ครูมีความคิดเห็นทั้ง 3 ดา้น ตามเพศโดยรวมมีความคิดเห็นในระดบัมาก (   = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมากท่ีสุด คือ ด้านผูเ้รียน (   = 3.96) รองลงมาคือ ด้านครู และด้านผูบ้ริหาร
ตามลาํดบั 
  1.1  ดา้นผูเ้รียน พบวา่ ครูมีความคิดเห็น ดา้นผูเ้รียนโดยรวมอยูร่ะดบัมาก (  = 3.90) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 23 ขอ้ มีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.53 – 3.91 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเ้รียนสามารถ
ใชห้้องสมุดใชค้วามรู้ และส่ือต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา (  = 3.91) รองลงมาคือ ผูเ้รียนมีทกัษะการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอยา่งเป็นระบบ  และมีความคิดแบบองคร์วม (  = 3.79) และมีความคิดใน
ระดบัปานกลาง 9 ขอ้ คือ ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ  และแสดงออกอย่างเหมาะสมและใหเ้กียรติผูอ่ื้น (  = 3.49) และ
ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง (  = 3.14) 
  1.2  ดา้นครู พบว่า ครูมีความคิดเห็น ดา้นครูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 3.73) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 7 ขอ้ มีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.53 – 3.91 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูในสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนและเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั (   = 3.91) รองลงมาคือ ครูได้รับการ
พฒันาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภากาํหนด (  = 3.79) และมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 6 ขอ้ คือ ครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (  = 3.49) และครูสอนตรง
ตามวิชาเอก / โท หรือความถนดั ( = 3.33) 
  1.3  ดา้นผูบ้ริหาร พบว่า ความคิดเห็น ดา้นผูบ้ริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.51) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 9 ขอ้ มีค่าเฉล่ียระหว่าง 3.53 – 3.79 ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถานศึกษา
มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา (  = 3.79) รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนตามธรรมชาติ เตม็ตามศกัยภาพ และพบว่า ครูมี
ความคิดในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.33 – 3.47 มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ สถานศึกษามีระบบและกลไก
ในการส่งเสริมความสมัพนัธ ์ และร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามตวัแปร เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 366

  1. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรองสอง ตามเพศทั้ง 3 ดา้น โดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ครูมีระดบัความ
คิดเห็นดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั 
  2. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี และครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ครูมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัในขอ้ 6, 21, 27 
  3. เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 1-10 ปี 
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 10-20 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 21 ปีข้ึนไป โดยรวมไม่แตกต่างกนั
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
  3.1 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 1-10 ปี กบั 21 ปีข้ึนไป แตกต่างกนัในขอ้ 3, 12, 14 
  3.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 1-10 ปี กบั 10-20 ปี แตกต่างกนัในขอ้ 14 
  3.3 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 10-20 ปี กบั 21 ปีข้ึนไป แตกต่างกนัในขอ้ 5 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั ความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง : กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวดัสมุทรปราการ            
พบประเด็นท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง: 
กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่า ความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม 3 
ดา้น อยูใ่นระดบัไม่แตกต่างกนั แต่ผูบ้ริการมีค่าตํ่ากว่าอีก 2 ดา้น อาจจะเป็นเพราะว่าครูคิดว่าผูบ้ริหารไม่ไดเ้ป็นผู ้
ปฏิบติั และครูอาจจะไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารอยา่งแทจ้ริง 
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : 
กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในภาพรวมดา้นผูเ้รียน มีความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมในระดบัมากอยูใ่นอนัดบัแรก น่าจะ
เป็นเพราะว่าในปัจจุบนัความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน 
ความสําคญัของการพฒันาประเทศไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัทรัพยากรอีกต่อไป แต่จะข้ึนอยู่กบัศกัยภาพ คุณภาพของคน
เป็นสําคญั และในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2540 - 2544) จึงไดเ้น้นให้คนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา การศึกษาจึงตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพ  เพื่อเป็นกาํลงัในการ
พฒันาประเทศต่อไปในอนาคต ดงันั้น การประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอว่า  การศึกษาเป็นเร่ืองของการสร้างคน
ใหมี้กาํลงักาย  กาํลงัใจ  และกาํลงัสติปัญญาใหสู้งข้ึน  เพื่อนาํกาํลงักายท่ีกลา้แขง็ กาํลงัใจและสติปัญญาท่ีสมบูรณ์
ไปช่วยตนเอง และครอบครัว ชุมชน สังคมใหมี้ความเจริญมัน่คง เป็นเสมือนปัจจยัสาํหรับการดาํรงชีวิตท่ีทุกคน
ตอ้งแสวงหาและเพ่ิมพูนอยูต่ลอดเวลา เพ่ือพฒันาตนเอง พฒันาครอบครัว พฒันาชุมชน สังคมร่วมตดัสินใจ ร่วม
สนบัสนุน  และรับผิดชอบในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของทุกคน (กรมสามญัศึกษา, 
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2540 ก, หนา้ 1) โรงเรียนจึงมีความจาํเป็นถึงความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวกบัผูจ้บการศึกษา
หรือผูเ้รียนเป็นหลกั 
 2.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : 
กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวดัสมุทรปราการ โดยจาํแนกตามเพศ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายดา้น
ทั้ง 3 ดา้น เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบตามเพศไดผ้ลดงัน้ี 
 เม่ือวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีเพศต่างกนัพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นผูเ้รียน ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร ไม่แตกต่างกนั เช่นกนั ความคิดเห็นของครูโรงเรียนราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัพบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผูเ้รียนและดา้นผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั สาํหรับดา้นครูพบว่าไม่แตกต่าง 
โดยครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จะมีความเห็นดว้ยมากกว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ซ่ึงอาจเป็นเพราะภาษาครูน่าจะมาจากผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความคิดเห็นต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
อย่างไรก็ตามพื้นฐานความคิดของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัมากนกั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงมีความคิดพื้นฐานใกลเ้คียงกนัแต่แตกต่างกนัในดา้นความรู้เฉพาะดา้นมากกว่าดา้น
ประสบการณ์ในการสอน ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เตรียมความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและราย
ดา้นไดแ้ก่ ดา้นครูและดา้นผูบ้ริหาร โดยค่าเฉล่ียในภาพรวมทั้ง 2 ดา้น ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์
ในการสอนตั้งแต่ 1-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอน 11-20 ปี มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
อาจเป็นเพราะสาเหตุจากผูท่ี้มีประสบการณ์ในการสอนใกลเ้คียงกนัยอ่มจะมีความรู้ความเขา้ใจต่อความพร้อมเพื่อ
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองเท่ากนั ทั้งความรู้ท่ีไดโ้ดยตรงและโดยทางออ้ม จากประสบการณ์ต่างๆ 
ท่ีไดรั้บ ทั้งจากท่ีไดอ้บรมศึกษา ดูงาน ทาํให้เขา้ใจ เห็นถึงความสําคญัของการเตรียมความพร้อมในดา้นผูเ้รียน 
ดา้นครู และดา้นผูบ้ริหาร อย่างหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วรพล  จาํปาภา (2546, บทคดัย่อ) 
การศึกษาความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า มาตรฐานการศึกษาดา้นผูเ้รียน 
ดา้นกระบวนการ และดา้นปัจจยั อยูใ่นระดบัมาก โดยภาพรวมทั้ง 3 ดา้น มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 3.  การศึกษาขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวดั
สมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า โรงเรียนควรมีการดาํเนินการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไดแ้ก่ การดาํเนินการช้ีแจงเร่ืองประโยชน์ของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกใหค้รูทราบ และใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการประเมินคุณภาพใหก้บัคณะครูในโรงเรียนใหม้ากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมสามญัศึกษา (2542 ค, หนา้ 52-54) กล่าวว่า ส่ิงสําคญัท่ีสถานศึกษาควรเตรียมการ
ดา้นบุคลากร การเตรียมการเก่ียวกบัเอกสาร รายงาน หลกัฐาน ส่ือ และอุปกรณ์ในการนาํเสนอผลงานอย่างไรก็
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ตามโรงเรียนได้เคยประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไปแลว้ คงจะมีประสบการณ์ในการประเมินมาแล้ว 
สถานศึกษาคงจะมีความมัน่ใจในการเตรียมความพร้อมมากกวา่คร้ังแรกในทุกดา้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยัความคิดเห็นของครูต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : 
กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ครูท่ีมีความคิดเห็นต่อ
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอใน 3 ดา้น 1) 
ดา้นผูเ้รียน 2) ดา้นครู 3) ดา้นผูบ้ริหาร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
  1.1 ปรับปรุงขอ้น้ีมีระดบัปานกลางจากตาราง 4.3-4.5 ทั้ง 3 ดา้น 
  1.2  ขอ้ท่ีต่างกนัทั้ง 3 ดา้น เสนอให้มีการประชุมเพื่อทาํความเขา้ใจให้ตรงกนัทั้ง 3 ดา้น  
ครูควรปรึกษาหารือเก่ียวกบัระดบัความพร้อมดา้นผูเ้รียน เร่ือง ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม ผูเ้รียน
มีความมัน่ใจ กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผูอ่ื้น ผูเ้รียนสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปวฒันธรรม 
และประเพณีท่ีดีงามของทอ้งถ่ินและของไทย ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ ผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรมท่ีจาํเป็นตามหลกัสูตร ผูเ้รียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกบัการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ผูเ้รียนสามารถ
วางแผน ทาํงานตามลาํดบัขั้นตอน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครูควรปรึกษาหารือเก่ียวกบัระดบัความพร้อมดา้นครู 
เร่ือง ครูสอนตรง  ตามวิชาเอก/โท หรือความถนดั สถานศึกษามีจาํนวนครูตามเกณฑ ์ ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอนและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีประสิทธิภาพ
การสอนและเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการ
สอนและเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ครูควรปรึกษาหารือเก่ียวกบัระดบัความพร้อมดา้นผูบ้ริหาร เร่ืองผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิมและมี
วิสัยทศัน์ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผูน้าํทางวิชาการ ผูบ้ริหารมีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิผลและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจในการบริหาร สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างการบริหาร และระบบ
การบริหารงานท่ีมีความคล่องตวัสูง ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม สถานศึกษามีการบริหารโดยใชห้ลกัการมี
ส่วนร่วม และมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความ
ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนต่อไป 
  2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นผู ้บริหารโรงเรียน  
ศึกษานิเทศก ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  2.3  ควรมีการศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในคร้ังต่อไป 
  2.4  ควรมีการศึกษาวิจยัสภาพปัญหา อุปสรรค การดาํเนินการเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนของการควบคุมคุณภาพ การทบทวน การตรวจทานและการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 
  2.5  ควรศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสมัพนัธ์กบัการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงาน 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ แจง้วฒันะ และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้
วฒันธรรมองคก์ารของพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 364 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน   
 ผลการวิจยัพบว่า  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจอยู่ในระดบัปานกลาง และอยูใ่นระดบัมาก 
คือ  ดา้นความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม  ดา้นความเป็นเพศชายและเพศหญิง  ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่
แน่นอน  และดา้นการมุ่งเนน้ระยะยาว  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของ
พนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า 
พนกังานมีเพศและตาํแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในดา้นความเป็นเพศชาย
และเพศหญิงและดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 และในดา้นการ
มุ่งเนน้ระยะยาว  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 พนกังานมีอายแุละสถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นใน
ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 พนกังานมีอายงุานต่างกนัมีความคิดเห็น
ในดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจและดา้นความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 
0.01 ในด้านความเป็นเพศชายและเพศหญิง ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และดา้นการมุ่งเนน้ระยะยาว    
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the opinions about organizational culture perception of TOT 
public company limited employees, Changwatana head office, and to compare the opinions about organizational 
culture perception of TOT public company limited employees, classified by demographic traits. There were 364 
samples. The questionnaire was research tool. The statistical data analysis were by percentage, mean, standard 
deviation, t-test and analysis of variance. 
 The findings revealed that the employees’ opinions about organizational culture perception overall were at 
high level. When considered aspect by aspect, the employees’ opinions in power distance aspect  were at moderate 
level and in individualism and collectivism aspect, masculinity and feminity aspect, uncertainty avoidance aspect, 
long-term orientation aspect were at high level. The comparison results of the opinions about organizational culture 
perception of TOT public company limited employees, Changwatana head office, classified by demographic traits 
showed that the employees with different sex and job position had opinions about organizational culture perception in 
masculinity and feminity aspect, and uncertainty avoidance aspect with statistical difference at significance level of 
0.01, in long-term orientation aspect at significance level of 0.05. The employees with different age and marital status 
had opinions in power distance aspect, and individualism and collectivism aspect with statistical difference at 
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significance level of 0.01 and in masculinity and feminity aspect, uncertainty avoidance aspect, and long-term 
orientation aspect with statistical difference at significance level of 0.05. 
 
ความนํา 
 โทรศพัท์ถูกนาํมาใช้เป็นคร้ังแรกในประเทศไทยตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 การติดต่อส่ือสารไดพ้ฒันามาตลอดในปี 2497 ไดส้ถาปนาเป็นองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศ
ไทย  ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2497  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ตราพระราชบัญญติัจัดตั้ ง องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม             
มีหนา้ท่ีสาํคญัคือการปรับปรุงเทคโนโลยีการใหบ้ริการโทรศพัทแ์ละโทรคมนาคมใหมี้ความทนัสมยัและรวดเร็ว
ตลอดจนขยายบริการใหท้ัว่ถึงและมีจาํนวนเพียงพอ  สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็น
อยา่งดี  โดยมีเป้าหมายเป็นผูน้าํในการใหบ้ริการโทรคมนาคมของประเทศและเป็นศูนยก์ลางดา้นโทรคมนาคมใน
ภูมิภาค 
 นโยบายของรัฐบาลท่ีกาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2535–2539) 
ให้เปล่ียนสภาพรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถแข่งขนัได้  และให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการ
สอดคลอ้งกบันโยบายการแข่งขนัเสรีภายใตข้อ้กาํหนดขององคก์ารคา้โลก (World Trade Organization: WTO)  
ซ่ึงประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกจะตอ้งเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมใหป้ระเทศสมาชิก WTO เขา้มาแข่งขนัได้
ภายในปี พ.ศ.2549  และรัฐบาลมีนโยบายในแผนแม่บท  การพฒันากิจการโทรคมนาคม โดยยกเลิกการผูกขาด  
ใหมี้พนัธมิตรร่วมทุนดว้ยการนาํหุน้รัฐวิสาหกิจเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และท่ีสาํคญัรัฐบาลตอ้งการ
นาํเงินรายไดจ้ากการขายหุน้รัฐวิสาหกิจไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาประเทศ 
 ธุรกิจทางด้านส่ือสารโทรคมนาคมนับเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข่งขนักนัสูง บริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) ได้ใช้แนวคิดของผูน้าํองค์การท่ีมีการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจเปล่ียนเป็นเชิงธุรกิจแบบภาคเอกชน       
ในลักษณะของธุรกิจและจัดโครงสร้างด้านบริการเป็นธุรกิจมากข้ึน เป็นกลุ่มบริการโทรศพัท์พ้ืนฐานกลุ่ม
องคก์ารโทรคมนาคมไร้สาย กลุ่มบริการโทรศพัท์ต่างประเทศ กลุ่มบริหารและสนบัสนุนงานภายในบริษทัส่ิง
เหล่าน้ีเป็นการปรับโครงสร้างองคก์รท่ีมีสายบงัคบับญัชาท่ีสั้นลง ทาํใหมี้ประสิทธิภาพของงานดา้นการบริหาร
ในเชิงธุรกิจท่ีจะนาํองคก์ารไปสู่ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์
 ปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงนัน่คือ วฒันธรรมองคก์ารซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยม และ
บรรทดัฐานร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ารเป็นบรรทดัฐานท่ีไม่เป็นทางการ และไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีผูก
สมาชิกเขา้ดว้ยกนั (สมยศ นาวีการ, 2536, หนา้ 40)  วฒันธรรมองคก์ารเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาจึง
เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างได ้เพียงแต่ตอ้งอาศยัเวลาในทางการบริหารองคก์าร วฒันธรรมองคก์ารนั้นเป็นรูปแบบ
หน่ึงของกลยทุธ์และช่วยในการสนบัสนุนการปฏิบติัตามกลยุทธ์ขององคก์าร องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีดี
นั้นถือว่ามีศกัยภาพสาํคญัท่ีเป็นความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัทางธุรกิจ อีกทั้งวฒันธรรมองคก์ารยงัมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการจดัระเบียบองคก์าร  และยงัมีส่วนสําคญัในการพฒันาความรู้สึกของพนกังานใหมี้ความผูกพนั
และเสียสละใหอ้งคก์าร  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะสาํคญัท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จได ้(สิทธิโชค วรานุสันติ
กลุ, 2540, หนา้ 15) 
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 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังาน 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ เพื่อนาํผลการศึกษาวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือพฒันาและ
ส่งเสริมการรับรู้วฒันธรรมองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จขององค์การ  
บุคลากรของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้สึก หรือทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร       
มีความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน มีบรรยากาศการทาํงานท่ีส่งเสริมการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ทาํงานเพ่ือใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) น้ีสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงาน บริษัท ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงาน บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํนวนประมาณ 6,538 คน 
เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และกาํหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
364 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7ขอ้ 
  ตอนท่ี 2  การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 40 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ จาํนวน 364 ชุด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์สถานภาพของพนกังานโดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
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 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังาน โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  (  )  ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของ
พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั โดยใช ้t-test และ F-test  
 4. เปรียบเทียบพหูคูณ  เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารของพนกังานแต่ละคู ่จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยวิธีของ Tukey  (Tukey’s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน 
  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.93 อาย ุ31 - 40 ปี ร้อยละ 
34.90 รองลงมาอาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 33.20 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 48.40 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 
43.70 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 63.70 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 23.10 ตาํแหน่งงานเป็นผู ้
ปฏิบติัการ ร้อยละ 84.30 อายกุารทาํงาน 10 – 20 ปี เท่ากบัมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 40.10 รายไดต่้อเดือน 20,000 – 
40,000 บาท ร้อยละ 43.40 รองลงมามากกวา่ 40,00 บาท ร้อยละ 35.40  
 2. การวเิคราะห์ความคดิเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงานด้านต่าง  ๆ 
  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารดา้นต่างๆโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก (= 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ด้านความเหล่ือมลํ้าของอํานาจ พนักงานมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง (= 3.23) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (= 3.77) 1 รายการ คือ หวัหนา้เป็นท่ียอมรับของทุก
คนในท่ีทาํงาน ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี, 41-50 ปี และ 51-60 ปีสถานภาพโสดและ
สมรส ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ตาํแหน่งงานผูป้ฏิบติัการ และรายไดต่้อเดือน 20,000-
40,000 บาทและมากกวา่ 40,000 บาท 
  2.2 ด้านความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม พนักงานมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก (= 4.18) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (= 3.56-4.47) ทุกรายการ คือ  
   1.  รับผดิชอบงานส่วนของตนเองอยา่งเตม็ท่ี  

  2.  ชอบทาํงานอยา่งมีอิสระ  
  3.  การใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกบัเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี  
  4.  ความสนิทสนมกบัเพื่อนร่วมงาน  
  5.  การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข   

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัสถานภาพสมรสและโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งงานผูป้ฏิบติัการ 
และอายกุารทาํงานตํ่ากวา่ 10 ปี 
  2.3 ด้านความเป็นเพศชายและเพศหญิง พนกังานมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก (= 3.59) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (= 4.52-4.54) 2 รายการ คือ  
   1.  การใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของชีวิต 
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   2.  ไม่ชอบการทะเลาะเบาะแวง้ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย กลุ่มอาย ุ21-30 ปี และอาย ุ31-40 ปี สถานภาพสมรสและโสด และระดบั
การศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี 
  2.4 ด้านการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน พนักงานมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก (= 3.99) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (= 3.72-4.22) ทุกรายการ คือ 
   1.  พยายามผอ่นคลายความตึงเครียดในขณะทาํงาน 
   2.  พยายามใหค้วามร่วมมือในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
   3.  พยายามรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์าร 
   4.  พยายามทาํตามองคก์ารในการกาํหนดระยะเวลาในการทาํงาน 
   5.  องคก์ารมีกฎระเบียบควบคุมการทาํงานอยา่งสมควรท่ีท่านยอมรับได ้
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชายและเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดับการศึกษา 
ตาํแหน่งงานผูป้ฏิบติัการ กลุ่มอายกุารทาํงาน 10-20 ปี และมากกว่า 20 ปี และรายไดต่้อเดือน 20,000-40,000 บาท 
และมากกวา่ 40,000 บาท 
  2.5 ด้านการมุ่งเน้นระยะยาว พนกังานมีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (= 
4.08) เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (= 3.78-4.47) ทุกรายการ คือ 
   1.  มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
   2.    เกิดความละอายใจหากไดท้าํในส่ิงท่ีกระทบต่อความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือกบับริษทั 
   3.  เตม็ใจท่ีจะยอมตามผูอ่ื้นบา้งเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
   4.  มีความมานะพยายามในการทาํงานท่ีตอ้งใชเ้วลานาน 
   5.  บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายและระยะเวลาท่ีจะทาํใหส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ยกเวน้อายุ 51-60 ปี สถานภาพสมรส และโสด ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ตาํแหน่งงานผูป้ฏิบติัการ อายกุารทาํงานตํ่ากว่า 10 ปี และ 10-20 ปี 
และรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 20,000 บาท และ 20,000-40,000 บาท 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของพนักงาน     
ทั้ง 5 ด้าน จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุการทาํงาน และรายได้ต่อเดือน 
  3.1พนกังานเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของ
พนักงาน โดยรวมด้านความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม ด้านความเป็นเพศชายและเพศหญิง และด้านการ
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วน
ใหญ่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  สําหรับด้านการมุ่งเน้นระยะยาวโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รายการ เต็มใจท่ีจะยอมตามผูอ่ื้น
บา้งเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สําหรับดา้นความ
เหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า รายการ หวัหนา้เป็น
ท่ียอมรับของทุกคนในท่ีทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และองคก์ารมีระดบัการบงัคบั
บญัชาอยา่งเหมาะสม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05                                                                                                                    



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 375

  3.2 พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของ
พนกังาน โดยรวมดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ   
  3.3 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารของพนกังาน โดยรวมดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า รายการ องคก์ารมีการกระจายอาํนาจการปกครองอย่างเหมาะสม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.4 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร
ของพนกังาน โดยรวมทุกดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.5 พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร
ของพนกังาน โดยรวมดา้นความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม ดา้นความเป็นเพศชายและเพศหญิง และดา้นการ
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และด้านการมุ่งเน้นระยะยาว 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของ 4 ดา้นดงักล่าว ส่วนใหญ่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
  3.6 พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร
ของพนักงาน โดยรวมดา้นความเหล่ือมลํ้ าของอาํนาจ และดา้นความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ทุกรายการ และดา้นความเป็นเพศชายและเพศหญิง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ ดา้นการหลีกเล่ียงความ
ไม่แน่นอน และดา้นการมุ่งเนน้ระยะยาว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ 
 3.7 พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของ
พนกังาน โดยรวมดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ และดา้นความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 
 
อภปิรายผล 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงาน บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ แจง้วฒันะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ ภคพงศพ์นัธ์ุ (2549: 
บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการรับรู้วฒันธรรมองค์การและความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบติัการ
โรงงานอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชลธิชา หวงัรวย
นาม (2541: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัความผูกพนัต่อองคก์าร: กรณีศึกษาสาํนกังาน
ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี) ในลกัษณะความเป็นกลุ่มนิยม ลกัษณะความเป็นเพศชาย ลกัษณะการหลีกเล่ียงความ
ไม่แน่นอน และลกัษณะการมุ่งเนน้ระยะยาว 
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  1.1 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในดา้นความเหล่ือมลํ้าของ
อาํนาจ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุสาสนี จิตราภิรมย ์(2545: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองการ
รับรู้วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานในโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณภทัร เกษมสันติภาพ (2548: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทัทรานสโปอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
  1.2 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในดา้นความเป็นปัจเจก
นิยมและกลุ่มนิยม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สมศกัด์ิ ภคพงศ์พนัธ์ุ (2549: บทคดัย่อ) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณภทัร เกษมสันติภาพ (2548: บทคดัยอ่) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุสาสนี จิตรา
ภิรมย ์(2545: บทคดัยอ่) ในลกัษณะความเป็นกลุ่มนิยม 
  1.3 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในดา้นความเป็น เพศชาย
และความเป็นเพศหญิง อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ ภคพงศพ์นัธ์ุ (2549: บทคดัย่อ) 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุสาสนี จิตราภิรมย ์(2545: บทคดัยอ่) ในลกัษณะความเป็นเพศชายอยูใ่นระดบัสูง 
  1.4 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในดา้นการหลีกเล่ียงความ
ไม่แน่นอนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ ภคพงศพ์นัธ์ุ (2549: บทคดัย่อ) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ณภทัร เกษมสันติภาพ (2548: บทคดัยอ่) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุสาสนี จิตราภิรมย ์(2545: 
บทคดัยอ่) 
  1.5 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในดา้นการมุ่งเนน้ระยะ
ยาว อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุสาสนี จิตราภิรมย ์(2545: บทคดัย่อ)ทั้งน้ี  ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ แจง้วฒันะดา้น
ความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ  ดา้นความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม  ดา้นความเป็นเพศชายและเพศหญิง  ดา้นการ
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอน  และดา้นความมุ่งเนน้ระยะยาว  อยูใ่นระดบัมาก  อาจเป็นเพราะว่า บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) เป็นองคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีสามารถทาํกาํไรไดม้ากและมีผลตอบแทนใหก้บัพนกังาน
ไดเ้ป็นจาํนวนมาก  ในดา้นการปฏิบติังานมีการกาํหนดตวัช้ีวดัของส่วนตวัและของหน่วยงานอยา่งชดัเจน  จึงทาํ
ใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายเฉพาะตวัและเป็นกลุ่มงาน มีการออกความคิดเห็น และ
กลา้แสดงออก ร่วมกนัตดัสินใจ  มีการพึ่งพาอาศยักนั มีความร่วมมือประสานประโยชน์กนั เน้นเร่ืองความคิด
สร้างสรรค ์ความสําเร็จ ความมีอิสระ พนกังานจึงหลีกเล่ียงเพื่อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดจนตอ้งทาํใหต้วัเองตอ้ง
ออกจากงาน  และจะมุ่งเน้นเพื่อจะให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ยงัจะคงอยู่ต่อไปเพ่ือให้มีความมัน่คงทาง
สงัคม และครอบครัว 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ แจง้วฒันะ ในดา้นความเหล่ือมลํ้ าของอาํนาจดา้นความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม  
ดา้นความเป็นเพศชายและเพศหญิง  ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน  และดา้นการมุ่งเนน้ระยะยาว จาํแนกตาม
เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายกุารทาํงาน  และรายไดต่้อเดือน  จากผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล พบวา่ 
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  2.1 พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การของ
พนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณภทัร เกษมสนัติภาพ (2548: บทคดัยอ่) โดยเพศชายมีระดบัความคิดเห็น
มากกวา่กวา่เพศหญิง 
  2.2 พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองค์การของ
พนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ ภคพงศพ์นัธุ์ (2549: บทคดัย่อ) และ  นุสาสนี จิตราภิรมย ์(2545: 
บทคดัยอ่)  
  2.3 พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารของพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ แจง้วฒันะ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณภทัร เกษมสนัติภาพ (2548: บทคดัยอ่) 
  2.4พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารของพนักงาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ แจง้วฒันะโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ ภคพงศพ์นัธ์ุ (2549: บทคดัย่อ) นุสาสนี จิตราภิรมย ์
(2545: บทคดัยอ่) และ ณภทัร เกษมสนัติภาพ (2548: บทคดัยอ่) อยา่งไรกต็าม  พนกังานท่ีมีเพศ  อาย ุ และอายกุาร
ทาํงาน  เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนันั้น อาจเน่ืองมาจากบุคคลท่ีมีเพศต่างกนั มีอายุมาก และมี
อายุการทาํงานมากมีระดบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารมากกว่าบุคคลท่ีมีอายุและมีอายุการทาํงานน้อยกว่า ส่วน
พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน เป็นกลุ่มพนักงานท่ีมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนันั้น อาจเน่ืองมาจากเป็นกลุ่มพนักงานท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีเดียวกนั คือ สํานกังานใหญ่ 
แจง้วฒันะ และอาจเป็นขอ้มูลของกลุ่มพนกังานท่ีอยูใ่นส่วนงานเดียวกนัไม่กระจายไปหลายส่วนงานอยา่งทัว่ถึง
ซ่ึงเป็นอตัราสดัส่วนท่ีเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจยัพบวา่พนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร ในดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  ดงันั้นเพ่ือลดระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ควรหาแนวทางท่ีจะทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึก ยึดมัน่ ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการทาํงานและการ
ตัดสินใจ มีการกระจายอาํนาจเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีการพึ่ งพากันระหว่างสายงาน ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา และส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นเจา้ขององคก์าร
 2. จากการวิจยัพบวา่พนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร ในดา้นความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม ดา้นความเป็นเพศชายและความ
เป็นเพศหญิง ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และดา้นการมุ่งเนน้ระยะยาว อยู่ในระดบัมาก  ดงันั้น บริษทั ที
โอที จาํกดั (มหาชน) ควรทาํใหพ้นกังานรับรู้ว่าองคก์ารมีวฒันธรรมในลกัษณะการมุ่งเนน้ระยะยาวในระดบัสูง 
ซ่ึงอาจจะทาํไดโ้ดยการส่งเสริมให้พนกังานให้ความสําคญักบัอนาคต มีการวางแผน ตั้งเป้าหมายระยะส้ันและ
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ระยะยาว เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น ระหว่างหวัหนา้และลูกนอ้ง หรือระหว่างเพื่อนร่วมงาน เต็มใจ    
ท่ีจะยอมผูอ่ื้นบา้งเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้น กลา้ตดัสินใจ ส่งเสริมและเปิด
โอกาสใหแ้สดงออก และใหมี้การแสวงหาหนทางท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จ เนน้ผลงานซ่ึงอาจทาํไดโ้ดยควบคุมการ
พิจารณาใหร้างวลัใหเ้ป็นไปอยา่งยติุธรรมตามผลการปฏิบติังาน และเสริมสร้างค่านิยมในการทาํงานแบบอยูเ่พื่อ
ทาํงานมากกวา่การทาํงานเพ่ือความอยูร่อดเท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แจง้วฒันะ ซ่ึง
เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อให้เกิดความคิดเห็นในภาพรวมควรจะมีการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ทัว่ประเทศ ซ่ึงมีหลายสาขาหรือหลายหน่วยงานของบริษทัฯ หรือควรศึกษาการรับรู้วฒันธรรม
องค์การในกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้ มาเปรียบเทียบว่าสอดคลอ้งหรือ
แตกต่างกนัอยา่งไรระหวา่งธุรกิจแต่ละประเภท 
 2. ควรมีการศึกษาตวัแปรท่ีมีผลต่อการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจยัดา้นผูรั้บรู้ 
โดยเนน้ทั้งปัจจยัดา้นผูรั้บรู้ เป้าหมาย และสถานการณ์ เช่น ทศันคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ความคาดหวงัของผู ้
รับรู้ เวลา สภาพงาน และสภาพสงัคม เป็นตน้ 
 3. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้วฒันธรรม
องค์การซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากระยะเวลา สภาพความเป็นอยู่และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อันทันสมัยและเปล่ียนแปลงไป เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามือ
อาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา  ประสบการณ์ในการบริหารงานในสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูบ้ริหารตาํแหน่งครูใหญ่ในโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จาํนวน 53 คน แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.98 และวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคา่ท่ี 
 ผลการวิจยัพบว่า  ความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยรวม ทุกคุณลกัษณะ และแต่ละคุณลกัษณะ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าทุกดา้น
อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ด้านการพฒันาให้สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ อยู่ในระดับปานกลาง  เปรียบเทียบความ
ตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ของผูบ้ริหารกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตาม เพศ อาย ุวุฒิทางการศึกษาและ
ประสบการณ์ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้รายดา้น การพฒันาให้มีความรู้ความสามารถดา้นสารสนเทศ ผูบ้ริหารท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีความตอ้งการต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั.05 และดา้นการพฒันาใหส้ามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ผูบ้ริหาร
ท่ีมีวฒิุทางการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study and to compare the needs for self-development of private 
school administrators for professional administration in Muangsamutprakarn District under Samutprakarn Education 
Service Area Office 1 regarding their sex,age,education degrees and administation experience in the school. The 
sample consisted of 53 administrators.The questionnaire had reliability of 0.98 and the data were analyzed by 
percentage,mean, standard deviation and t – test. 
 The research findings were as follows: All and each of the needs for self – development of private school 
administrators for professional administration were at the high level. Specifically considered each aspect, the findings 
were all at the high level except in development of the good control emotion was at middle level. Comparing the need 
for self-development for professional administration of the example administrators by sex, age, education degrees and 
experiences, there were no difference; except for self-develop in the knowledge of innovation and information 
technology administration. The ages of administrators were statistically significant difference at the .05 level. The 
need for self-development for good control emotion of administrators having different education qualifications were 
statistically, significant difference at the 0.05 level. 
 
ความนํา 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 7 
มาตรา 53 ไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหารการศึกษาระดบั เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา จะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
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จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การบริหารการศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีองคก์รวิชาชีพครู ซ่ึง
จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง นั่นคือ จะต้องเป็นผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพ และในการ
ดาํเนินการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ท่ีจะให้บรรลุมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา และส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จะต้องเป็นผูน้ําการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ  การบริหารการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้ นสูง 
(Professional) อาชีพหน่ึง เพราะการบริหารการศึกษาดาํเนินการตามเกณฑว์ิชาชีพชั้นสูง 
 ซ่ึงยงัมีการเลือกสรรและกลัน่กรองคุณสมบติัและเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดี ผูท่ี้จะเขา้สู่วิชาชีพ     
การบริหารการศึกษาจึงเหมาะสมกบัการเป็นผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพอยา่งแทจ้ริง (ธีระ รุญเจริญ, 2546, หนา้ 
72) และสถานศึกษาเป็นแหล่งพฒันาคนให้มีคุณภาพ การให้การศึกษาท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน         
ถา้เปรียบสถานศึกษา เป็นเสมือนกองทพั ผูบ้ริหารสถานศึกษาคือแม่ทพัท่ีอาํนวยการ ใหก้ารดาํเนินการในการจดั
การศึกษานําพาผูเ้รียนฝ่าขวากหนามของการขาดความรู้ ไปสู่การมีสติปัญญา มีคุณธรรม และจริยธรรมท่ี
เหมาะสมดาํรงตนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนในสังคม การพฒันาลีลา และบทบาทของแม่ทบัเป็นส่ิงสําคญัมาก 
(โกสินทร์  วรเศรษฐสิงห์, 2547, หน้า 26) ปัจจุบนัสถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผูบ้ริหาร
จะตอ้งคน้คิดวิธี ท่ีจะบริหารจดัการท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ทางวิทยาศาสตร์และความกา้วลํ้าทางเทคโนโลย ี  
เศรษฐกิจสังคม และวฒันธรรม ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลากหลาย สถานการณ์ ให้บรรลุเป้าหมายท่ี
กาํหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงปัจจุบนัน้ีเป็นยุกตแ์ห่งการแข่งขนัท่ีเขม็ขน้ข้ึนเร่ือยๆซ่ึงมีแนวโนม้ท่ี
สูงข้ึนทุกวนั ในแต่ละองคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการแสดงประสิทธิภาพขององคก์รของตนเองใหเ้ป็น
ท่ีนิยม ศรัทธาและเป็นท่ียอมรับนบัถือ สุดยอดปรารถนาของทุกองคก์ารไม่ว่าจะเป็นองคก์ารของรัฐหรือเอกชน 
องคก์ารขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กต่างก็ตอ้งการบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และไดป้ระสิทธิผลสูงสุด 
ตลอดจนความเจริญกา้วหนา้ท่ีรวดเร็วนาํองคก์ารอ่ืนได ้ดว้ยเหตุน้ีแต่ละองคก์ารจึงแสวงหาผูบ้ริหารมืออาชีพมา
บริหารองคก์ารของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา้ 1)  หรือไม่ตวัผูบ้ริหารเองมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารมืออาชีพ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยตรงจะตอ้งให้
ความสนใจ เพราะการศึกษา เป็นการสร้างคน ใหมี้ทกัษะความรู้ ความสามารถ และทกัษะชีวิต มีความพร้อมท่ีจะ
ต่อสู้ และใช้ทกัษะสามารถแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้ ง ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการให้สถานศึกษามีการบริหาร
จดัการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระบบ กระบวนการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน ให้เกิดผลสัมฤทธิต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนสูงสุด อยา่งเตม็ศกัยภาพสามารถส่งผลให ้เพื่อใหเ้ป็นคนคิดกวา้ง  มองไกล และใฝ่ดี  การจดัการ
ศึกษาท่ีดีนั้นตอ้ง สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยี (รุ่ง  
แกว้แดง, 2541, หนา้ 1) ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีคุณสมบติัเป็น “นกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ” ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ี
สามารถดาํเนินการ ใหส้ถานศึกษาท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบใหด้าํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผสมผสาน 
กบัวิทยาการสมยัใหม่ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการกบัทรัพยากรท่ีมีอยูเ่กิดประสิทธิภาพสูงสุด (บุญเต็ม  ศรีนคัรินทร์, 
2546, หนา้ 1-2) ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  หมวด  
3 มาตรา 15 ในเร่ืองระบบการศึกษาระบุไวว้่า การจดัการศึกษามี 3 รูปแบบ 1. การจดัการศึกษาในระบบ   2. การ
จัดการศึกษานอกระบบ 3. และการศึกษาตามอธัยาศยั การจัดการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการเปิดโอกาสให้
ครอบครัวหรือผูท่ี้มีความสามารถจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนดว้ยตนเอง โดยมิตอ้งเขา้รับการศึกษาในสถานศึกษา เป็น
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การจดัการศึกษาโดยครอบครัว (home school) แต่ตอ้งมีการสอบวดัมาตรฐานความรู้ตามเกณฑข์องการศึกษาใน
ระบบหรือนอกระบบกไ็ด ้ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัวิชาการและผูมี้ความรู้หลายท่าน ซ่ึงเร่ิมท่ีจะขยายวงกวา้งข้ึน 
และ ค่อนขา้งมีแนวโนม้ของผูจ้ดัการศึกษาแบบน้ีสูงข้ึนเน่ืองจาก ขาดความเช่ือมัน่ในการจดัการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ปัจจุบนัน้ีประชากรส่วนใหญ่มีโอกาสไดรั้บการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพในระดบัสูงยิ่งๆข้ึน ทั้งในและ
นอกประเทศ ซ่ึงเป็นผลใหบุ้คคลเหล่านั้น มีความสามารถและมีความเช่ือมัน่อยา่งสูงท่ีจะจดัการศึกษาดว้ยตนเอง 
(home  school) และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในปัจจุบนั 
 ปัจจุบนัน้ีมีบุคคลท่ีจดัการศึกษาแบบ (home school) เร่ิมจากครอบครัว ไดเ้ร่ิมขยายเป็น 10 กว่า
ครอบครัวแลว้ สาเหตุเน่ืองมาจากความเช่ือมั่นในระบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ขาดศรัทธา เกร็งว่า
สถานศึกษาจะดูแลเอาใจใส่ไม่ทัว่ถึง อีกทั้งยงัอาจจะไม่อยากใหลู้กตอ้งเดินทางบนเส้นทางจราจรท่ีติดขดัเหน็ด
เหน่ือย กบัการเดินทางซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะเด็กเลก็วยัก่อนประถมศึกษา 
อาจจะเป็นผลกระทบสืบเน่ืองและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในระยะยาวต่อไปในระดบัท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เพราะลูก
คือแกว้ตาดวงใจของพ่อแม่ เพราะฉะนั้นคุณพ่อและคุณแม่จะตอ้งจดัหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับลูกเสมอ หลงัจากท่ี
ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เม่ือปี 2547 จนถึงขณะน้ีมี
ครอบครัวมาจดทะเบียนขออนุญาตจดัการศึกษา ท่ีสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) แลว้ 88 ครอบครัว (บุญชู  
ชลษัเฐียร, 2550, หนา้ 23) ซ่ึงจะตอ้งมีผลกระทบอย่างแน่นอนในอนาคตสําหรับการบริหารจดัการศึกษาเอกชน 
ในเร่ืองของการระดมทุนทรัพยากรและงบประมาณดา้นต่างๆ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการอีกทั้งการขยายตวัของ
โรงเรียนภาครัฐ เพราะโรงเรียนของรัฐกไ็ดรั้บการยอมรับในเร่ืองของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในระดบัมธัยมศึกษา ทาํใหส้ถานศึกษาโรงเรียนเอกชนหลายๆ แห่ง มีการลดลงจากรายงานสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาอตัราของผูเ้รียนในโรงเรียนเอกชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด      
ในแต่ละปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงเรียนเอกชนขนาดกลาง และขนาดเลก็ ท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดบัเดียวหรือมากกว่า 1 
ระดบัข้ึนไป ซ่ึงเป็นการลดลงในอตัราท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ และมีบางโรงเรียนตอ้งปิดตวัไป  เน่ืองจากขาดทุนทรัพยากร
งบประมาณในการบริหารงาน เพราะจาํนวนผูเ้รียนลดลง เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนมีการลงทุนดา้นทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรงบประมาณท่ีสูงมาก ขณะเดียวกนัสถานศึกษาต่างชาติก็ไดเ้ขา้มาลงทุนดา้นการศึกษาใน
ประเทศไทยมากข้ึนทุกปี เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ซ่ึงอยู่ภายใต้
ความตกลงทัว่ไป ว่าดว้ยการคา้และบริการ ส่งผลใหผู้ป้กครองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มกัส่งบุตรหลานของตน
เขา้ไปเรียน เพราะเช่ือมัน่ในมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของต่างประเทศ (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2539) 
ดังนั้ นผูบ้ริหารจะต้องเร่งพฒันาตนเองให้มีศักยภาพท่ีเพิ่มมากยิ่งข้ึนเป็นอันดับแรก จึงจะสามารถนําพา
สถานศึกษาของตนยนืหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
 สาํนกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานตน้สังกดัของผูวิ้จยั ได้
มีนโยบายพฒันาบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยได้มีโครงการจัดการอบรมสัมมนา แต่ยงัไม่ทาํให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนเกิดศกัยภาพสูงสุด หรือยงัไม่เป็นมืออาชีพเท่าท่ีควร ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จึงไดก้าํหนดกลยทุธ์สู่การบริหารจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นไปอยา่งมือ
อาชีพ  และเป็นมาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนื  และเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริหารมีความตระหนกัถึงคาํว่า “มืออาชีพ” มาก
ยิง่ข้ึน  
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 จากประเด็นและปัจจยัต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ความตอ้งการท่ีจะพฒันาไปสู่ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนอาํเภอ
เมืองสมุทรปราการ ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 อยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึนว่า ผูบ้ริหาร
จะมีความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในประเด็น แต่ละดา้นเป็นอยา่งไร 
เพื่อจะไดเ้ป็นการสร้างความตระหนกัและเป็นแนวทางในการพฒันาตนเองของผูบ้ริหาร ท่ีจะไดค้น้หาวิธีท่ีจะ
พฒันาตนเองอยา่งเหมาะสม อีกทั้งเป็นแนวทางท่ีจะไดรั้บ การสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นขอ้มูล ในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีศกัยภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มัน่คงและยัง่ยนื ซ่ึงไดช่ื้อวา่ เป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการในการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยจาํแนกตาม เพศ อาย ุวฒิุทางการศึกษา และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  เ ป็นผู ้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชน  เฉพาะอําเภอเมือง
สมุทรปราการ ในสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2549 ในตาํแหน่งครูใหญ่ 
จาํนวน 60 โรงเรียน จาํนวน 60 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรง เรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2549 ในตาํแหน่งครูใหญ่ จาํนวน 53 โรงเรียน 
จาํนวนทั้งหมด 53 คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง  Krejcie and Morgan (บุญชุม ศรีสะอาด, 2532, หนา้ 
40) ได้จาการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากจากรายช่ือโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง มีค่าความเช่ือมัน่ 0.98 โดยยึด
หลกัแนวคิด คุณลกัษณะผูบ้ริหารมืออาชีพของ สุรศกัด์ิ ปาเฮ (2543, หนา้ 27-33) และเป็นการพฒันาปรับปรุง
ผสมสานคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพของ บุญเต็ม  ศรีนคัรินทร์ (2546, หนา้ 9) โดยแบบสอบถามมี 
2 ตอน  ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามความตอ้งการ
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พฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ใน 3 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐาน 
คุณลกัษณะเฉพาะ/ความสามารถเฉพาะตวั และคุณลกัษณะเชิงบรูณาการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัส่งและเก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาดว้ยตนเอง ไดรั้บคืนและมีความสมบูรณ์ จาํนวน 52  ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และทดสอบสมมุติฐานใชค้า่ที (t-test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนอาํเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  76.90) ท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 84.60) ส่วนใหญ่มีวุฒิทาง
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 75.00) ซ่ึงมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 10 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 
63.50) 
 2. การศึกษาความต้องการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
การศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวม
ทั้ ง 3 คุณลักษณะ ได้แก่ คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะเฉพาะ/ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว  และ
คุณลกัษณะเชิงบูรณาการ และในแต่ละคุณลกัษณะ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน มีความตอ้งการ
พฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในคุณลกัษณะพื้นฐาน ในดา้นของการพฒันาให้มี
ความรู้ทางวิชาชีพชั้นสูง ในเร่ืองของ ความตอ้งการพฒันานาตนเองใหมี้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา
อยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมอาชีพและสังคมทัว่ไปเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ตอ้งการมุ่งเนน้ใหค้รูทาํ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาให้กบัผูเ้รียนได้อย่างแทจ้ริง และต้องการเป็นผูน้ําวิชาการ สามารถบูรณาการ
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัชุมชน ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหค้รูนาํหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งไดผ้ลดี ส่วนความตอ้งการพฒันา
คุณลกัษณะเฉพาะ/ความสามารถและทกัษะเฉพาะตวั ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน มีความตอ้งการพฒันาในดา้น 
การพฒันาใหส้ามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ ในเร่ืองของ ความสามารถใชค้วามสุขมุ สงบน่ิง ปฏิบติังานอย่างมีสติ 
ไม่แสดงความวิตกกงัวลใดใหผู้ร่้วมงานตอ้งกงัวลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อยูใ่นระดบักลาง 
 3. เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของ
ผู้ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมืองสมุทรปราการ  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
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  3.1 การจาํแนกตามเพศ ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกั
บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีตวัแปร เพศท่ีต่างกนั พบว่า มีความตอ้งการในการพฒันา
ตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน
ขอ้ท่ี 1 
  3.2 การจาํแนกตามอาย ุผลการเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกั
บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีตวัแปร อายท่ีุต่างกนั โดยมีอายุ 25-40 ปี กบั อายุ 40 ปี ข้ึน
ไป พบว่า มีความต้องการในการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 
  3.3 การจาํแนกตามวุฒิทางการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ 
ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการใน
สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีตวัแปรวุฒิทางการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี กบั วุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็น 
นกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 3  
  3.4 การจาํแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบความ
ตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน 
อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีตวัแปร มีประสบการณ์
ในการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน โดย มีประสบการณ์ในการบริหารในสถานศึกษา 3 - 10 ปี  กับ มี
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 10 ปี ข้ึนไป พบวา่ มีความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 4 
 
อภปิรายผล 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวิจยั เร่ือง ความตอ้งการพฒันาตนเองสู่ความเป็นนักบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีประเดน็ท่ีจะนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
  1. ความต้องการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษา มืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมืองฯ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
   การศึกษาความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 โดยรวมทั้ง 3 คุณลกัษณะอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่  ความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะพื้นฐาน 
ความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะเฉพาะ/ความสามารถและทกัษะเฉพาะตวั  ความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะเชิง
บูรณาการ และในแต่ละคุณลกัษณะมีความตอ้งการพฒันาโดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชน มีความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ในคุณลกัษณะพื้นฐาน ดา้น
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ของการพฒันาใหมี้ความรู้ทางวิชาชีพชั้นสูง ในเร่ืองของ ความตอ้งการพฒันานาตนเองใหมี้ความสามารถในการ
บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูร่้วมอาชีพและสังคมทัว่ไปเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ 
ตอ้งการมุ่งเนน้ใหค้รูทาํวิจยัในชั้นเรียน เพื่อแกปั้ญหาใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ย่างแทจ้ริง และตอ้งการเป็นผูน้าํวิชาการ 
สามารถบูรณาการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัชุมชน ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหค้รูนาํหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งไดผ้ลดี ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ ตวัผูบ้ริหารเองมีตน้ทุนนอ้ย มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการสถานศึกษายงัไม่ตรงตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 กาํหนด อาทิ ยงัไม่มีวุฒิ
ทางการบริหารการศึกษาซ่ึงเป็นพื้นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 53  ไดก้าํหนดให้ผูบ้ริหารการศึกษา ระดบัเขตการศึกษา และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะปฏิบติัไดจ้ะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาท่ีกาํหนด ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงหมายถึง ตอ้งเป็นผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพนัน่เอง ซ่ึงสาํนกังานปฏิรูปการศึกษา ได้
กาํหนดไวว้า่ “วิชาชีพชั้นสูง” คือวิชาชีพท่ีมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยจะตอ้งมี
องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลผูท่ี้อยูใ่นวิชาชีพ ซ่ึงไดแ้ก่ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการควบคุม โดย
การออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพฒันาและฝึกอบรม อีกทั้งสถานศึกษายงัตอ้งมีการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงในประเด็นเหล่าน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งใชว้ิธีทาง
ปัญญาและความสามารถในการบริหารจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพจึงจะได้การรับรองจากสํานักงานประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในรอบท่ี 2 ตอ้งอยู่ในระดบัดีหรือดีมากมีพฒันาการจากผลการประเมินรอบแรก ยงั
เป็นตวับ่งช้ีหน่ึงซ่ึง แสดงถึงศกัยภาพและความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จึงต้องพฒันาตนเองให้มีคุณสมบัติสอดคลอ้งตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 53 ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทุกคนจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีวฒิุทางการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาเป็นขั้นพื้นฐานเน่ืองจาก
เป็นวิชาชีพชั้นสูง และตอ้งพฒันาตนเององคก์รสถานศึกษาของตน้ใหดี้เยี่ยมหรือเป็นเลิศเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับ อีก
ทั้ งปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดล้อม และ
เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย   อีกทั้ งยงัมีการแข่งขนักันในระดับท่ีสูงมากยิ่งข้ึนสําหรับสถานศึกษาเอกชน เกิด
แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงนวตักรรมใหม่ๆ  มากมาย  ผูบ้ริหารจะต้องเป็นผูใ้ฝ่รู้อย่างมากและจะต้องเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เพื่อจะใหต้นเองและสถานศึกษาของตนมีความเป็นเลิศ  อีกทั้งถึงแมว้่าสถานศึกษาของตนจะเป็นเลิศ  
หรือแมว้่าผูน้าํองคก์รหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็นระดบัมืออาชีพแลว้ก็ตาม ก็ยงัจะตอ้งพฒันาปรับปรุง คน้คิด
ส่ิงใหม่ๆ ใหอ้งคก์รของตนมีความโดดเด่น อีกทั้งยงัตอ้งคงรักษามาตรฐานของสถานศึกษาของตน ใหมี้คุณภาพ
หรือเพิ่มคุณภาพให้มากยิ่งข้ึนกว่าเดิมอยู่เสมอสามารถนาํบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาหรือผูท่ี้มี
ส่วนไดแ้ละส่วนเสีย  สามารถนาํวิสัยทศันล์งสู่การปฏิบติัอยา่งเหมาะสมใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด ร่วมสมยัต่อการ
เปล่ียนแปลงอยา่งสมํ่าเสมอ นาํหนา้สถานศึกษาหรือองคก์รอ่ืนๆ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมีความใฝ่รู้พฒันาตนเองใน
ทุก ๆ ดา้น ตลอดเวลา ทุกสถานการณ์ และโอกาส สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายวิธีท่ีเหมาะสม 
หากหยุดน่ิงเม่ือใดเท่ากบัเดินถอยหลงัทนัที ทาํให้ตอ้งมีการพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้งและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
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สอดคลอ้งกบั ธงชยั  สันติวงษ ์( 2525, หนา้ 183) กล่าวว่า ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งนาํเอา หลกัการบริหารหรือระบบ
การบริหารแผนใหม่ มาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและโครงสร้างของการบริหารท่ี
เปล่ียนแปลงไป จึงเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้ริหารตอ้งพยายามหาวิธีเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ โดยเฉพาะ
การฝึกอบรม หรือการเขา้ประชุมสมัมนาทางการบริหาร ผูบ้ริหารมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม ทาํใหเ้กิดความคิดใหม่ 
ๆ ข้ึน สอดคลอ้งกบั ธงชยั  สันติวงษ ์(2533, หนา้ 358) กล่าวไวว้่า “ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ใน
สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนั้น ตนจะตอ้งรู้จกัปรับปรุงและพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา”  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
สาํนกังานเลขาคุรุสภา ( 2540, หนา้ 27) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ความประทบัใจของผูร่้วมงานท่ีมีต่อผูบ้ริหารองคก์รอยา่ง
หน่ึงคือ  ความเป็นผูร้อบรู้ ทนัสมยั ทนัโลก รู้อย่างกวา้งขวา้งและมองไกล ผูบ้ริหารมืออาชีพจึงตอ้งติดตามการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกทุก ๆ ดา้น จนสามารถสนทนากบัผูอ่ื้นดว้ยขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั และนาํขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการพฒันางาน  การต่ืนตวั  การรับรู้  และการมีขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศเหล่าน้ี  
นอกจากเป็นประโยชนต่์อการพฒันางานแลว้  ยงันาํมาซ่ึงการยอมรับและความรู้สึกเช่ือถือของผูร่้วมงาน อนัเป็น
เง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีลึกซ้ึงต่อเน่ืองต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ธีระ  รุญเจริญ (2545, หนา้ 40) 
กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารมืออาชีพ จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และรู้จกัแสวงหาความรู้ใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีทุกฝ่ายกาํลงัร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีความรู้
เก่ียวกับพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เป็นอย่างดี  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547, หนา้ 39-43) กล่าวว่างานบริหารโดยเฉพาะในวงการ
ธุรกิจท่ีมีการแปลงแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว และแตกต่างไปจากอดีตท่ีผ่านมา ทาํให้ผูบ้ริหารยุคปัจจุบนัไม่
สามารถจะคาดการณ์อนาคตในรูปแบบเดิมไดอี้กต่อไปตอ้งฉีกแนวความคิดออกจากกฎเกณฑเ์ดิมๆ ไปสู่ส่ิงใหม่ 
ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่ ความคิดสร้างสรรคมี์ความสาํคญัยิ่งสาํหรับผูบ้ริหาร เน่ืองจากเหตุผลสนบัสนุนหลายประการ 
อาทิ ความคิดสร้างสรรคช่์วยให้ผูบ้ริหารแกปั้ญหาไดล้งตวักบัปัญหา  การพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรคเ์ป็น
ส่ิงจาํเป็นสําหรับผูบ้ริหาร  เพราะความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เห็นโอกาสใหม่ ๆ ความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ พบ
โอกาสแห่งความสาํเร็จ  ความคิดสร้างสรรคก่์อใหเ้กิดนวตักรรมท่ีไม่หยดุย ั้ง  ความไม่พอใจในส่ิงท่ีตนเองมี ใน
ทางบวกนั้นเองเป็นบ่อเกิดแห่งนวตักรรมใหม่ ๆ บนโลกท่ีไม่เคยหยุดน่ิง ผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่ยอมหยุดอยู่
กบัท่ี เช่น พยายามหาขอ้บกพร่องในการทาํงาน  จุดอ่อนของผลผลิตต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่ง
ของตลาดไดม้ากข้ึน คิดนอกกรอบ กระตุน้ให้ผูร่้วมงานอ่ืน ๆ ช่วยมองดูว่าควรท่ีจะพฒันาส่วนใดและวิธีการ
อยา่งไร ความคิดสร้างสรรคช่์วยใหก้ารทาํงานไดส่ิ้งท่ีดีกว่า  แทนการอยูก่บัส่ิงเดิมๆ ความคิดสร้างสรรคช่์วยสร้าง
แนวความคิดใหม่ และประยกุตใ์ชจ้ริงไดอ้ยา่งเหมาะสม  การพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับ
ผูบ้ริหาร เพราะความคิดสร้างสรรคจ์ะช่วยใหเ้พ่ิมโอกาสใหม่ ๆ ความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ พบโอกาสแห่งความสาํเร็จ
ในการแกปั้ญหา  และการทาํส่ิงต่าง ๆ แทนการยึดติดรูปแบบเดิม ๆ ซ่ึงไม่ไดช่้วยทาํใหก้า้วไปขา้งหนา้แต่อยา่งใด 
หากผูบ้ริหารพฒันาศกัยภาพของสมองในส่วนของ ความคิดสร้างสรรค ์ให้มีประสิทธิภาพ จะพบว่าทุกปัญหามี
คาํตอบท่ีดี และสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมอยู่เสมอ และผลการวิจยัในคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ถวลัย ์ หงษไ์ทย (2546, บทคดัย่อ)  เร่ือง  การศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันาความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า ความ
ตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารตามทศันะของผูบ้ริหาร โดยรวมทุกด้าน 
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ผูบ้ริหารมีความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพอยูใ่นระดบัมาก สาํหรับประเด็นท่ีผูบ้ริหาร
มีความตอ้งการพฒันามากท่ีสุดมีอยู่ 6 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ความตอ้งการพฒันาตนเองเพื่อให้มีความรู้เร่ืองความ
รับผิดชอบต่อการพฒันาโรงเรียนในระยะสั้ นและระยะยาว 2) ความตอ้งการพฒันาตนเองเพ่ือให้มีวิสัยทัศน์
สามารถส่ือสารวิสัยทศัน์และนาํวิสัยทศันไ์ปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผล 3) ความตอ้งการพฒันาตนเองเพื่อใหมี้ความรู้
ความสามารถในการวางแผนงาน แผนกลยทุธ์ การกาํกบั ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผน  4) ความ
ตอ้งการพฒันาตนเองเพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถในเชิงผูน้าํ เช่น การกาํหนดวิสัยทศัน์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
การใชเ้ทคนิคการบริหารสมยัใหม่และการบริหารคน 5) ความตอ้งการพฒันาตนเองเพ่ือใหมี้ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 6) ความตอ้งการพฒันาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ (internet และ OA/IT) ในการบริหารงาน และผลการวิจยัน้ีไดส้อดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เสกสรรค ์ รัตนจริยากุล (2547, บทคดัยอ่) เร่ือง ระดบัทกัษะและความตอ้งการการพฒันาทกัษะการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน จาํนวน 318 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีระดบัทกัษะการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะทางดา้น
มนุษย ์และทกัษะทางดา้นเทคนิค ตามลาํดบั และมีความตอ้งการพฒันา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ทกัษะ
ทางดา้นเทคนิค ทกัษะทางดา้นมนุษยแ์ละทกัษะทางด้านความคิดรวบยอด ตามลาํดบั 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ มีระดบัทกัษะและความตอ้งการพฒันาทกัษะผูบ้ริหารทั้ง 3 ดา้น คือทกัษะดา้น
เทคนิค ทกัษะทางดา้นมนุษย ์และทกัษะทางด้านความคิดรวบยอด ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี  
ระดบั .05  และผลการวิจยัในคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพงษ ์ แสนจกัร (2543, บทคดัยอ่) เร่ือง ความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาตนเองของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม ซ่ึงไดศึ้กษาและเปรียบเทียบความตอ้งการและแนวทาง (วิธีการ) พฒันาตนเองของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา ใน 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นวิชาการ  ด้านการบริหารงาน  และดา้นสุขภาพ และแนวทาง 
(วิธีการ) พฒันาตนเอง 4 วิธี คือ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การดูงาน และการศึกษาดว้ยตนเอง ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหารและครูผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 284 คน ในจงัหวดัมหาสารคาม  ผลการวิจยั พบว่า  
ขา้ราชการโดยส่วนรวม และจาํแนกตมสถานสถานภาพตาํแหน่งเห็นว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมีความตอ้งการพฒันา
ตนเองโดยภาพรวม และเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ขา้ราชการ โดยส่วนรวม และครูผูป้ฏิบติังานเห็นว่าผูบ้ริหาร
มีความตอ้งการพฒันาตนเองดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบักลาง  นอกจากน้ีผลการวิจยัท่ีผูว้ิจยัทาํการวิจยัในคร้ังน้ียงัได้
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  อุไร  หมวกทอง (2547, หนา้ 69-70) เร่ือง ความตอ้งการการพฒันาผูบ้ริหารสู่การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต  ้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้80 แห่ง จาํนวนผูบ้ริหาร 250 คน  ผลการวิจยั  พบว่า  ความ
ตอ้งการการพฒันาผูบ้ริหารสู่การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา
ภาคใต ้ในภาพรวม ผลการวิจยัพบว่า มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่
ในระดบัมาก  โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คือ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ดา้นคุณลกัษณะ
ทางวิชาชีพ  ดา้นการเป็นผูน้าํทางวิชาการ  ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และดา้นการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 
ตามลาํดบั 
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   จากผลการวิจยั พบว่า ความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะเฉพาะ/ความสามารถ
และทกัษะเฉพาะตวัในดา้นการพฒันาให้สามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้อยู่ในระดบัปานกลาง ในประเด็นน้ีท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะ  สืบเน่ืองจาก พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545  มาตรา 53  ไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหารการศึกษา ระดบัเขตการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาจะปฏิบติัได้
จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์กรวิชาชีพครู 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาท่ีกาํหนด ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึง
หมายถึงต้องเป็นผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพนั่นเอง ซ่ึงสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ได้กาํหนดไวว้่า “วิชาชีพ
ชั้นสูง” คือวิชาชีพท่ีมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยไดเ้สนอมาตรการไวด้งัน้ี (1) มี
องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลผูท่ี้อยู่ในวิชาชีพ ซ่ึงไดแ้ก่ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) มีการควบคุมโดย
การออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (3) มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพฒันาและฝึกอบรม (4) มีการประเมินทั้งภายในและภายนอกโดยสาํนกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพราะดว้ยเหตุน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งพฒันาตนเอง ใหมี้คุณสมบติั
ตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2545 ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษาเป็นขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจะสามารถปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้จึงเป็น
แรงผลกัดนัใหผู้บ้ริหารท่ียงัไม่มีวุฒิทางบริหารการศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี จึงไดพ้ฒันาตนเองโดยการศึกษาต่อ 
ซ่ึงทาํการศึกษาต่อใน  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ซ่ึงหลักสูตรและ
กระบวนการสอนในระดับน้ี ได้พฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารให้มีความรอบรู้ มีทกัษะความรู้ ความคิด พฤติ
กรรมการบริหารงานในสถานศึกษา  ฉลาดท่ีจะคิด  ฉลาดท่ีจะปฏิบติัและส่ือสารกบับุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ฉลาดท่ีจะ
แสดงออกอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งยงัเขา้รับการอบรมสัมมนา จากองคก์รต่างจากตน้สงักดั หรือ 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหน่วยงาน และองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงสามารถนาํ
ความรู้มาพฒันาปรับปรุงงานในสถานศึกษา  ทั้งทางดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ  ดา้นกา
รบริงานบุคลากร  และดา้นบริหารงานทัว่ไป  เพ่ือจดัระบบการบริหารจดัการในสถานศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  อีกทั้ง
การศึกษาดูงาน  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหว่างผูบ้ริหารดว้ยกนั หรือระหว่าง
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียภายในสถานศึกษากนัเอง หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหว่างสถานศึกษา  เป็น
เหตุผลท่ีผูบ้ริหารไดมี้การพฒันาศกัยภาพตนเองอย่างต่อเน่ืองเช่นน้ี  จึงทาํใหผู้บ้ริหารมีความรอบรู้ทั้งทางดา้น 
ศาสตร์ และศิลป์ ต่าง ๆ มากมายมีวุฒิและความสามารถทางปัญญาสูงข้ึน และเป็นผูมี้ EQ , MQ สูงมากยิ่งข้ึน จึง
ทาํใหผู้บ้ริหารมีคุณลกัษณะของความเป็น ผูบ้ริหารมืออาชีพมาก  จึงเป็นเหตุใหผ้ลการวิจยัในคร้ังน้ี ในประเด็น
ของความต้องการพฒันาไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษา  มืออาชีพ ในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ/
ความสามารถและทกัษะเฉพาะตวั   ดา้นการพฒันาใหส้ามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้อยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น   
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า  ขอ้ สามารถใชค้วามสุขมุ สงบน่ิง ปฏิบติังานอยา่งมีสติไม่แสดงความวิตก
กงัวลใดใหผู้ร่้วมงานตอ้งกงัวลต่อสถานการณ์ต่างๆ อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
บุญเต็ม  ศรีนคัรินทร์ (2546, หนา้ 177-182)  ไดท้าํการวิจยั เร่ือง คุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพของ
ผูบ้ริหาร  โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนคร  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูสังกดั
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กรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 156 คน และครูผูส้อน จาํนวน 156 รวมทั้งส้ิน 312  คน  
ซ่ึงทาํการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา จังหวดั
สกลนคร ท่ีมีความคิดเห็นต่อระดบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  3 คุณลกัษณะ ตามแนวคิดของ   
สุรศกัด์ิ   ปาเฮ (2543, หนา้  72-73 ) ไดแ้ก่  1) คุณลกัษณะพื้นฐาน 2) คุณลกัษณะเฉพาะ/ความสามารถและทกัษะ
เฉพาะตวั 3) คุณลกัษณะเชิงบูรณาการ ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อระดบัคุณลกัษณะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนคร โดยรวม
อยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาตามคุณลกัษณะพบว่า อยู่ในระดบัสูงทุกดา้น และยงัไดแ้สดงแนวคิดโดย กล่าวว่า 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็น  ผูมี้จิตใจท่ีเขม้แข็ง มัน่คงในอารมณ์ ไม่หวัน่ไหวง่าย ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้จกัการควบคุมอารมณ์
ความรู้สึก มีจิตระลึกเสมอและแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย ์
(2547, หนา้ 89)  กล่าวว่า ความเป็นนกับริหารมืออาชีพตอ้งเป็นผูมี้คุณลกัษณะ คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ
เชิงผูน้าํ มีทกัษะและพฤติกรรมของผูน้าํ ตอ้งรู้หนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบต่อองคก์าร ตอ้งเป็นผูมี้หลกัและใช้
กระบวนการทางการบริหารไดดี้ จะตอ้งเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีวิสัยทศัน์และวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ (E.Q.)ท่ีดี  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ  และตอ้งสามารถใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ 
สําหรับการบริหารจดัการ และจดัระบบสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โจเซฟ บาส 
แอน พิกก้ี ซี เคิลบาย  (Joseph Blasé and  Peggy C. Kirby , 2545, หนา้ 154-155) กล่าว่า ครูใหญ่ท่ีมีจริยธรรม 
จะตอ้งไม่กงัวลกบัประสิทธิภาพมากเกินไป จนละเลยเร่ืองอารมณ์ความรู้สึกความมีนํ้ าใจความเอ้ืออาทรเป็น
พื้นฐานหลกัของผูน้าํท่ีมีจริยธรรม  ถึงแมว้่าคุณลกัษณะเป็นผูน้าํน้ีจะพฒันาไดโ้ดยการฝึกดูแลสนใจผูอ่ื้น แต่ใน
การคดัเลือกผูบ้ริหาร  คุณลกัษณะน้ีตอ้งเป็นเร่ืองแรก  ตามมาดว้ยความสามารถในการจดัการ และภาวะผูน้าํใน
การเรียนการสอน  และตอ้งฝึกมองโลกในแง่ดีใหม้ากข้ึน เซลิกแมน (Seligman, 1991 อา้งถึงใน อารี สัณหฉวี, 
2545, หนา้ 155 )  แนะนาํวา่เราจะสามารถมีเจคติมองโลกในแง่ดีได ้ โดยฝึกอธิบายหาเหตุผลของความสาํเร็จและ
ความลม้เหลวของชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรจะเรียนรู้ว่าเร่ืองร้ายและวิกฤติทั้งหลายเป็นเร่ืองไม่ถาวร  เป็น
เร่ืองพิเศษ  และเกิดจากภายนอก  ถึงแมก้ารเรียนรู้การมองโลกในแง่ดีอาจจะเป็นเร่ืองยาก  แต่ผลลพัธ์จากการมอง
โลกในแง่ดีมีมาก  ครูใหญ่ท่ีมองโลกในแง่ดี  ช่วยให้ครูมีความมัน่ใจในตนเอง ทาํให้มีแรงจูงใจในการทาํงาน    
อีกทั้ งแสดงตวัให้ปรากฏ  และพึงระวงัอานุภาพของกระจกเหมือนเป็นเงาสะทอ้น ครูใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตระหนกัดีว่า พฤติกรรมของครูใหญ่ จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นมาตรฐาน และครูใหญ่ตอ้งเป็นตวัอย่างหรือตน้แบบท่ี
เหมาะสมในพฤติกรรมท่ีครูใหญ่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตามดว้ย ครูใหญ่เป็นกระจกเงาบานใหญ่ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น
พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งท่ีควรเป็น  เพราะฉะนั้นครูใหญ่ตอ้งระมดัระวงัมิใหพ้ฤติกรรมถูกตาํหนิ หรือเป็นท่ีด่างพร้อย  
ครูใหญ่ตอ้งจริงใจเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ค่านิยมของครูใหญ่จะแสดงออกตรงกนัทั้งการพูดและการกระทาํ
ครูใหญ่เป็นผูท่ี้ถ่ายทอดค่านิยมและความคาดหวงัใหค้รูจากพฤติกรรมของครูใหญ่เอง  เพราะฉะนั้น  ภาระและ
บทบาทของครูใหญ่หรือผูบ้ริหารในฐานะเป็นกระจกเงาบานใหญ่ 
  2. เปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมืองสมุทรปราการ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 โดยจาํแนกตาม  เพศ  อายุ  วุฒิทางการศึกษา  และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาดังนี ้
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   2.1 การจาํแนกตามเพศ ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ 
ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ใน
สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีตวัแปร เพศท่ีต่างกนั พบว่า มีความตอ้งการในการ
พฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  โดยรวมทั้ ง 3 คุณลักษณะไม่แตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาในแต่ละคุณลกัษณะและรายดา้น พบว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ขอ้ท่ี 1 ท่ีไดต้ั้ งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ สภาวะความเปล่ียนแปลงท่ีมีความผกผนัอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริหาร ตอ้งมุ่งเนน้พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพื่อคอยตั้งรับ
กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารเพศชายหรือหญิงก็ตอ้งมีความต่ืนตวัเช่นกนัท่ี
จะพฒันาปรับปรุงงานในสถานศึกษาของตนเองเพ่ือใหรั้กษาความเป็นมาตรฐานอยูเ่สมอ อีกทั้งยงัโรงเรียนเอกชน
ปันจุบนั มีการแข่งขนักนัสูงมาก มีจาํนวนโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะ โรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ก่อตั้งเพิ่มมากข้ึนทุกปี  และอาจกล่าวไดว้่าเป็นพื้นท่ี ๆ
มีจํานวนโรงเรียนเอกชนมากท่ีสุดในประเทศไทย ดังนั้ นนอกจากสถานศึกษาต้องมีคุณภาพแล้ว ตัวของ
สถานศึกษาเอง จะต้องค้นคิดกลยุทธ์วิธีหรือคน้หาจุดเด่นของโรงเรียนของตนเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ หรือผูเ้รียนนัน่เอง จึงเป็นเหตุใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนอาํเภอเมือง ฯ ในสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีสมุทรปราการเขต 1 ทุกคนไม่ว่า ชายหรือหญิง มีความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นนกับริหาร
สถานศึกษามืออาชีพไม่แตกต่างกนันัน่เอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภชยั โถบาํรุง (2545, หนา้ 154-161) เร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมืออาชีพกบัประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ขา้ราชการครูในโรงเรียนประถม ในสังกัด
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร ประจาํภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544  เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 
604 คน และครูผูส้อน จาํนวน 604 ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา
จังหวดัสกลนครตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อน เม่ือพิจารณาโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสกลนคร ตามการรับรู้ของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเพศชายและเพศหญิงโดยรวม และรายดา้นไดแ้ตกต่างกนั 
   2.2 การจาํแนกตามอายุ ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ 
ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมืองสมุทรปราการ ใน
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีตวัแปร อายท่ีุต่างกนั โดยมีอาย ุ25-40 ปี กบั อาย ุ40 ปี 
ข้ึนไป พบว่า มีความตอ้งการในการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยรวม 3 
คุณลกัษณะไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาในแต่ละคุณลกัษณะและรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างเช่นกนั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกับสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีได้ตั้ งไว  ้ยกเวน้ การพฒันาคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ด้านการพฒันาให้มีความรู้
ความสามารถดา้นสารสนเทศมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารท่ีมีอายุ 40 ปี 
ข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาตนเองมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ25 - 40 ปี  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 2 
ท่ีไดต้ั้งไว ้ผลท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ  ผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ40 ปี ข้ึนไป มีทกัษะในการใช ้internet หรือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เพื่อนํามาใช้ในการบริหารจัดการด้านขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาน้อยกว่าท่ีควร 
เน่ืองจากระบบการศึกษาสมยัก่อน ไม่มีการส่งเสริมความรู้ความสามารถดา้นสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ดงัใน
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ปัจจุบนั อีกทั้งยงัขาดอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ขาดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และขาดผูแ้นะนาํท่ีเหมาะสม การมี
ทกัษะท่ีนอ้ยจึงรู้สึกยุง่ยากท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตอ้งมีผูแ้นะนาํหรือช่วยเหลือจากผูมี้ประสบการณ์  ส่วนผูบ้ริหาร
ท่ีมีอาย ุ25 -40 ปี  ส่วนใหญ่ จะเป็นผูท่ี้มีทกัษะพื้นฐานทางดา้น internet และคอมพิวเตอร์ หรือ มีความสามารถ
และมีเทคนิควิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ขั้นสูง จึงสามารถท่ีจะคน้ควา้และเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ณรงค ์จารุปกรณ์ (2546, หนา้ 86- 94) เร่ือง การพฒันาตนเองของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดักรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน 205 คน ไดศึ้กษาสภาพการพฒันาของตนเองของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ตามแนวคิดทกัษะจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารการศึกษาของ Katz 3 ดา้น คือ 1) ทกัษะดา้นเทคนิค  
2) ทกัษะดา้นมนุษย ์3) ทกัษะดา้นความคิดรอบยอด  ผลการวิจยัพบว่า  การพฒันาทกัษะดา้นตนเองดา้นเทคนิค  
พบว่า  ผูบ้ริหารประสบปัญหาขาดส่ืออุปกรณ์ เทคโนโลย ีเช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ ขาดขอ้มูลและข่าวสาร
อย่างเพียงพอ เช่นอินเตอร์เน็ต ขาดทกัษะการนาํขอ้มูลข่าวสารมาใช้ประโยชน์ ขาดเอกสาร  ตาํรา คู่มือการ
ปฏิบติังาน  การพฒันาทกัษะตนเองดา้นมนุษย ์ พบว่า  ผูบ้ริหารส่วนมากอายมุากว่า 49 ปี (ร้อยละ 75.14 ) ทาํให้
ประสบปัญหาเก่ียวกบัสภาพร่างกายไม่เอ้ืออาํนวยในการพฒันาตนเอง ขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ขาด
การไดรั้บคาํปรึกษาแนะนาํ และช่วยเหลือจากผูมี้ประสบการณ์ และขาดความต่อเน่ืองในการฝึกฝนตนเอง  การ
พฒันาทกัษะของตนเองดา้นความคิดรวบยอด  พบว่า ผูบ้ริหารประสบปัญหา ขาดความรู้และทกัษะในการฝึกฝน
ตนเอง  ขาดทกัษะการนาํขอ้มูลข่าวสารมาใชป้ระโยชน์และขาดการไดรั้บคาํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือจากผูมี้
ประสบการณ์  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษิด์ิเดช  กุลศรี (2547, หนา้ 85) เร่ือง การใชค้อมพิวเตอร์ในการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี ประชากรท่ีใช้ ได้แก่ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน หรือผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนและหัวหนา้ฝ่ายทั้ง 6 ดา้น ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษากระบ่ี โรงเรียนละ 7 คน จาํนวน 17 โรง รวม 119 คน ผลจากการวิจยัไดส้รุปปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์
ในการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากระบ่ี 
   2.3 การจาํแนกตามวุฒิทางการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันา
ตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อาํเภอเมือง
สมุทรปราการ ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีตวัแปร วุฒิทางการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั โดยมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี กบัวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า มีความตอ้งการพฒันาตนเอง
ไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ โดยรวมทั้ง 3 คุณลกัษณะไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละ
คุณลกัษณะและรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างเช่นกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีไดต้ั้ งไว ้และได้
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ถวลัย ์ หงษไ์ทย (2546, หนา้ 137-139) เร่ืองการศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันา
ความเป็นนกับริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา จงัหวดัชยัภูมิ  
ซ่ึงไดศึ้กษาสภาพและความตอ้งการพฒันาความเป็นนกับริหารมืออาชีพของผูบ้ริหาร 3 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณสมบติั
เฉพาะตวั  2) ดา้นทกัษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 3) ดา้นประสบการณ์และผลสําเร็จในการ
ปฏิบติังาน ผลการวิจยั พบว่า  การเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพอของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามวุฒิทางการศึกษา โดยมีวุฒิปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า กบั วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ทั้ง
โดยรวม และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการพฒันาคุณลกัษณะเฉพาะตวั/ความสามารถ
และทกัษะเฉพาะตวั ดา้นการพฒันาใหส้ามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .05 โดยผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความตอ้งการพฒันาตนเองมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีไดต้ั้งไว ้อาจเป็นเพราะภาวะของความเป็นผูบ้ริหาร
นั้นจะมีความกดดนัและภาวะเครียดสูง เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ทั้งงานในตาํแหน่งหนา้ท่ีและงาน
ส่วนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งในและนอกสถานศึกษาของตนเอง เป็นผูรั้บผิดชอบงานทุกอย่างขององคก์ร
สถานศึกษาใหด้าํเนินงานไปอยา่งราบร่ืนและมีคุณภาพ  โดยเฉพาะผูบ้ริหาร ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาสูงกวา่ปริญญา
ตรี จะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมากกว่า ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า ทั้งดา้น
สติปัญญา ความรู้ความเขา้ใจในหลกัวิชาชีพ (IQ)  ดา้นอารมณ์ รับรู้ไวต่อความรู้สึกผูอ่ื้น (EQ) ดา้นคุณธรรม – 
จริยธรรม (MQ)  ในฐานนะท่ีตนมีวุฒิภาวะดา้นคุณวุฒิสูงกว่าผูอ่ื้น มีความรู้ความสามารถมากกว่าผูอ่ื้น จึงเป็นท่ี
ยอมรับและมกัจะไดรั้บการคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่ใชแ้ต่เฉพาะเป็นผูบ้ริหารในสถานศึกษา
ของตนเท่านั้น ตอ้งมีความรับผิดชอบในภาระหนา้ท่ีหลากหลายตาํแหน่งทั้งในและนอกสถานศึกษา อีกทั้งบา้ง
คร้ังเกิดปัญหาส่วนตวัดา้นครอบครัวอีก จึงทาํให้เกิดภาวะกดดนัและมีภาวะเครียดสูง เม่ือประสบปัญหาในการ
ทาํงานถึงแมว้่าเป็นปัญหาเลก็หรือใหญ่ ก็จะไดรั้บการคาดหวงัจากทุกฝ่ายในองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่า
จะเป็นผูแ้กปั้ญหาไปในทางท่ีถูกตอ้ง และเกิดประโยชน์มากท่ีสุด สําหรับองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้
หรือไม่เปรียบเสมือนหวัเรือใหญ ่ในเม่ือไดรั้บความไวว้างใจและอยูท่่ามกลางความคาดหวงัของทุกบุคคลผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร จึงอาจทาํใหเ้กิดความกดดนัและ เกิดความวิตกกงัวลเกินไป เสมือนถูก
จบัตามองจากสายตาบุคคลรอบขา้งอยู่ตลอดเวลา ว่าจะสามารถนาํพาองคก์รหรือสถานศึกษาขบัเคล่ือนไปให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของสถานศึกษาท่ีไดร่้วมกนักาํหนดไวอ้ย่างดีเยี่ยมหรือไม่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  (มาส
โลว ์, 2551)  กล่าวว่า  มนุษยถู์กกระตุน้จากความตอ้งการ (Need) 5 รูปแบบ  โดยความตอ้งการ 3 ลาํดบัล่างเป็น
ความตอ้งการขั้นตํ่า  ในขณะท่ีความตอ้งการขั้น 4 และ 5 เป็นความตอ้งการขั้นสูง 
   ซ่ึงเป็นส่ิงท่ียนืยนัไดว้่า  ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิภาวะ และความรู้ความสามารถท่ีสูง ก็
จะตอ้งการใหบุ้คคลรอบขา้งหรือผูร่้วมงาน ยอมรับนบัถือและศรัทธาในศกัยภาพตนเองอย่างมากเป็นเงาตามตวั
นั่นเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ (สมชาย  เทพแสง ,2543, หน้า 22) ท่ีกล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพว่า 
ผูบ้ริหารตอ้งมีความสุขมุรอบคอบ ใจเยน็ มีกลยทุธ์ท่ียอดเยีย่ม เหมือนกบัเสือซ่อนเลบ็หรือคมในฝัก  ทาํใหค้นอ่ืน
ไม่สามารถรู้จิตใจเราได้ว่าคิดอะไร  ทาํอะไร  การทาํงานท่ีสุขุมรอบคอบทาํให้งานดําเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะถา้ประมาท งานก็อาจจะเสียหายไดใ้นภายหลงัและตอ้งเป็นผูมี้อารมณ์ขนัแกส้ถานการณ์
ในช่วงท่ีตึงเครียดได ้ คนท่ีมีอารมณ์ขนัจะช่วยใหค้นอ่ืนไวว้างใจ  ให้ความไวเ้น้ือเช่ือใจได ้ตลอดจนการทาํงาน
เป็นไปดว้ยความสุขไม่เคร่งเครียดทั้งตวัผูบ้ริหารและผูร่้วมงาน  ซ่ึงเป็นบรรยากาศท่ีดีมีความสุขในการดาํเนินงาน
สาํหรับองคก์รสู่ความสาํเร็จ  ซ่ึงนัน่กแ็สดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานอยา่งมืออาชีพ 
   2.4 การจาํแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบ
ความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
เอกชน อาํเภอเมือง ฯ ในสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีตวัแปร มีประสบการณ์ใน
การบริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั โดยมีประสบการณ์ในการบริหารในสถานศึกษา 3 - 10 ปี กบั มีประสบการณ์
ในการบริหารสถานศึกษา 10 ปี ข้ึนไป พบว่า มีความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ ความเป็นนกับริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ โดยรวมทั้ง 3 คุณลกัษณะ ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละคุณลกัษณะและรายดา้น พบว่า ไม่
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แตกต่างเช่นกนั  ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้ท่ี 4 ท่ีไดต้ั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ความตอ้งการพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะไดรั้บแนวคิดและวิทยาใหม่ ๆ ท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานในสถานศึกษา
ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทุก ๆ ด้าน ในปัจจุบนัและอนาคต  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ถวลัย ์ หงษ์ไทย 
(2546, หนา้ 137-139) เร่ืองการศึกษาสภาพและความตอ้งการพฒันาความเป็นนกับริหารมืออาชีพของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา จงัหวดัชัยภูมิ  ซ่ึงไดศึ้กษาสภาพและความตอ้งการ
พฒันาความเป็นนกับริหารมืออาชีพของผูบ้ริหาร 3 ดา้น คือ 1) ดา้นคุณสมบติัเฉพาะตวั  2) ดา้นทกัษะและความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน  3) ดา้นประสบการณ์และผลสําเร็จในการปฏิบติังาน ผลการวิจัย พบว่า การ
เปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพอของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตาม
ประสบการณ์ โดยมีประสบการณ์บริหารในสถานศึกษา 10 ปี หรือนอ้ยกว่า กบั มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทั้ง
โดยรวม และรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภชยั โถบาํรุง 
(2545, หนา้ 154-161) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนมืออาชีพกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ขา้ราชการครูใน
โรงเรียนประถม ในสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร ประจาํภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544  เป็น
ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 604 คน และครูผูส้อน จาํนวน 604 ผลการวิจยั พบว่า  ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดั
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนครตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อน เม่ือพิจารณาโดยรวม และราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั  ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร 
ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณา รายดา้น พบว่า ดา้นความสามารถทางวิชาการของนกัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยั ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนทุกคนควรพฒันาตนเองทั้ง 3 คุณลกัษณะไดแ้ก่ 
  1. พฒันาคุณลกัษณะพ้ืนฐาน ควรพฒันาในเร่ือง ความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศ  
และความรู้ทางวิชาชีพชั้นสูง 
  2. พฒันาคุณลกัษณะเฉพาะ/ความสามารถและทกัษะเฉพาะตวั ควรพฒันาในเร่ือง ภาวะ
ผูน้าํ ความรู้เท่าทนัสถานการณ์ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการวิเคราะห์ปัญหา พฤติกรรมกลา้เส่ียงในการตดัสินใจ 
การเป็นผูมี้คุณธรรม-จริยธรรม และการควบคุมอารมณ์ 
  3. พฒันาคุณลกัษณะเชิงบูรณาการ ควรพฒันาในเร่ือง ความคิดสร้างสรรค์นาํวิสัยทศัน์ 
ความรู้สึกไวต่อผูอ่ื้น และความใฝ่รู้ตลอดชีพ 
 ผูบ้ริหารท่ีมีอาย ุ40 ปี ข้ึนไป ควรเนน้การพฒันาใหมี้ดา้นความรู้ความสามารถดา้นสารสนเทศใหม้าก  
เพือ่ใหส้ามารถนาํมาใชจ้ดัระบบและปรับปรุงพฒันางานในสถานศึกษาไดจ้ริง 
 ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตอ้งเนน้ การพฒันาตนเองใหส้ามารถควบคุมอารมณ์
ไดดี้ โดยปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสามารถลดภาวะความเครียดอยา่งหลากหลายวิธี 
 ในการพฒันาตนเองนั้นควรจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากเจา้ของสถานศึกษา สมาคม
โรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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สมุทรปราการเขต1รวมทั้งสถาบนัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความร่วมมือในการพฒันาผูบ้ริหารสู่
ความเป็นนกับริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
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 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 กลุ่มท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกลุ่ม
โรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 7 คน 
เจา้หน้าท่ีสารสนเทศ จาํนวน 6 คน และขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน จาํนวน 59 คน ไดม้าโดย
กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากตาราง เครจซ่ี มอร์แกน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียน 
บางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า สภาพการจดัระบบสารสนเทศ ดา้นการ
จดัเกบ็ขอ้มูล การตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล มีการจดัทาํสารสนเทศเสนอผูบ้ริหารเพ่ือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ 
ทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และขา้ราชการครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน ใหค้วามเห็นตรงกนัคือ 
มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล มีการกาํหนดขั้นตอน การประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูลใน 
โรงเรียน การจดัระบบการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน เพื่อนาํเสนอ 
ผูบ้ริหารในการบริหารโรงเรียน ดว้ยเคร่ืองมือท่ีโรงเรียนจดัหาเองเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ 
ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล และดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการตรวจสอบและ
รวบรวมขอ้มูล ดา้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ มีปัญหาอยูใ่นระดบั
น้อย ความตอ้งการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนด้านการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบและ 
รวบรวมขอ้มูล และดา้นการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ มีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการประมวลผล
และการวิเคราะห์ขอ้มูล และดา้นการจดัเกบ็สารสนเทศ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the problem condition and needs on the information 
helping in manageing in Bangplee School Group V. In this research, we were studied those teachers who 
worked in Bangplee School group 5. There were 7 administrators from the primary school group V under the 
Ministry of Education in Samutprakarn Zone 2, there were 6 person’s information officers, and 59 teachers by 
using sampling group from the Krejcie Margan table. The instrument that used in this research was the 
questionnaire. This analysis computer program had been separated into 4 parts which were the analysis the data 
by frequency distribution, percentage, average, and deviation. 
 The result of this research, we found the problems of the information management system which 
were the condition of the information arrangement, data inspection, and data inspection in this Bangplee School 
group under the Ministry of Education in Samutprakarn education Zone 2. There was the data arrangement to 
present to the school executive to make the judgment. Both the school executive and information officers agree 
that there were the administrators to inspect and collect the data, were the data compilation and analysis in the 
school, were the process to compile and analyze the data, having the process to compile the result and analyze 
the data based on the 4 main tasks of the school, having the result compilation and analysis to present to the 
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executive, most of the data is come from the school collecting by themselves. The problems of information 
management system, the data collection and the information arrangement were in the moderate level. The data 
compilation and analysis were in the low level. The needs of data arrangement in the school administration, the 
data inspection and collection, and the data decision and usage were in high level. The information arrangement 
was in the moderate level. 
 
ความนํา 
 องคป์ระกอบสําคญัองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทาํให้การจดัการศึกษาระดบัพื้นฐานประสบความสําเร็จคือ 
การบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีการพฒันาวิชาการอยา่งมีระบบต่อเน่ือง มีระบบการตรวจสอบมาตรฐาน
การศึกษาตามเกณฑ์กาํหนด ในทางปฏิบติั ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งการเพื่อให้สามารถปฏิบติังานของตนให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว คือ การมีขอ้มูลท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเอ้ือต่อการนํามาประเมินในขั้นวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ต่อไป  ท่ีผา่นมาในอดีต ผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบัไดพ้ยายามใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจาํเป็นและสาํคญัต่อ
การตดัสินใจ และ การวางแผนการศึกษา  แต่คงไม่สามารถปฏิเสธว่าอุปสรรคต่อการดาํเนินการคือ ความเป็น
ปัจจุบนัของขอ้มูล ความหลากหลายและปริมาณ ขอ้มูลท่ีมีมาก ยิง่ไปกว่านั้นการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเพื่อการวิเคราะห์
และสังเคราะห์มีขั้นตอนท่ีต้องดําเนินการท่ีต้องใช้เวลาและต้องระมดัระวงัเพื่อป้องกันความผิดพลาด ทั้งน้ี
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลท่ีผูต้อบตอบในแบบสอบถามของขอ้มูล นับเป็นขอ้มูลตาย ไม่สามารถนาํมา
ประมวลผลต่อได ้ จาํเป็นตอ้งเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดม้าใหเ้ป็น ขอ้มูลดิจิตอล (Digital data) การดาํเนินการดงักล่าวเป็น
เร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลาและอาจมีขอ้ผิดพลาดในการถ่ายขอ้มูลได้ ดังนั้น กว่าท่ีจะประมวลผลขอ้มูลและออกเป็น
รายงานไดจึ้งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาและไม่ทนัต่อการนาํไปใชว้างแผนหรือปรับปรุงการดาํเนินการ 
 ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันแล้วว่า สารสนเทศได้กลายเป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการพฒันา ประเทศ
สาํหรับในระบบการศึกษาก็ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของขอ้มูลและสารสนเทศเช่นเดียวกนั โดยหน่วยงานทาง
การศึกษาและท่ีเก่ียวขอ้งไดส้นบัสนุนใหมี้การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต การจดัเก็บ การให้บริการและ แลกเปล่ียนขอ้มูล และสารสนเทศท่ีใชใ้นการกาํหนดนโยบาย การวางแผน
พฒันาการศึกษา การบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษาให้เป็นระบบท่ีมีรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกนั
รวมทั้ งส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการดาํเนินงาน จึงมีความจาํเป็นท่ีจะต้องพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา โดยใหมี้พื้นฐานอยูบ่นหลกัการพฒันาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให ้
สามารถประสานการดาํเนินงาน และการนาํทรัพยากรมาใชใ้นการบริหาร การวางแผน การจดัการ ศึกษาและการ
ฝึกอบรมร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  เป็นหน่วย
ประสานงานกลางในการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การศึกษา 
 ในยคุโลกาภิวฒัน์  การพฒันาโรงเรียนในปัจจุบนัและในอนาคต ผูบ้ริหารตอ้งอาศยักระบวนการอยา่ง
มีระบบ เพื่อท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่จาํกดัไดอ้ย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในโลกแห่งการส่ือสาร  
ข่าวสาร สารสนเทศอนักวา้งไกลผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งรู้จกันาํระบบขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้
มาร่วมในกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถพฒันาระบบการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบ 
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PDCA ประมวลขอ้มูลของทุกฝ่ายเป็นสารสนเทศ และจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารใหค้รบถว้น 
ถูกตอ้ง ใชง้านไดท้นัเวลา (สาํนกังานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2542, หนา้ 39) 
 จากขอ้มูลท่ีนาํเสนอมาขา้งตน้ ซ่ึงโดยสรุปคือ งานบริหารการศึกษา งานวิจยัการศึกษา งานวิชาการ 
งานทะเบียนประวติั งานวดัประเมินผล  ลว้นเป็นงานท่ีสามารถทาํให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดว้ยการนาํระบบ
สารสนเทศมาใช้  ปัญหาการรวบรวมและการบริหารขอ้มูลให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเท่าท่ีผ่านมานั้น ยงั
สามารถปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบัน และช่วยลดเวลาท่ีต้องเสียไป
เน่ืองจากงานซํ้ าซาก ทาํใหค้รูสามารถใชเ้วลาเพ่ือการเรียนการสอนมากข้ึน 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศใน
การบริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อนาํ
ผลการวิจยัไปใชใ้นการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของกลุ่ม 
โรงเรียนบางพลี 5 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของกลุ่ม 
โรงเรียนบางพลี 5 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 3.  เพื่อศึกษาความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของ
กลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 7 คน เจา้หน้าท่ีสารสนเทศ 
จาํนวน 6 คน และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 จาํนวน 70 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 7 คน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 
จาํนวน 6 คน และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 จาํนวน 59 คน รวม 72 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนทั้งหมด 3 ฉบบั โดยใชส้าํหรับผูบ้ริหารโรงเรียน 1 ฉบบั สาํหรับ
เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 1 ฉบบั และสาํหรับครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 1 ฉบบั โดยแต่ละ ฉบบัจะแบ่งออกเป็น 
4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 
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 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 
 ตอนท่ี 4  แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการการจดัระบบสารสนเทศของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ี
สารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการตามขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งในโรงเรียนท่ีสังกดักลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดว้ย
ตวัเอง และขอรับคืนดว้ยตนเองครบ 72 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนใน
โรงเรียน วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาคา่เฉล่ียร้อยละรายขอ้ และนาํเสนอในรูปการบรรยาย 
 2.ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบและรวบรวม
ขอ้มูล ดา้นการประมวลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ ดา้นการนาํไปใช้ในการตดัสินใจ 
วิเคราะหข์อ้มูลในการหาค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอในรูปสรุป และการบรรยาย 
 3.ขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบและรวบรวม
ขอ้มูล ดา้นการประมวลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ ดา้นการนาํไปใช้ในการตดัสินใจ 
วิเคราะหข์อ้มูลในการหาค่าเฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4. ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ดา้นการตรวจสอบและรวบรวม
ขอ้มูล ดา้นการประมวลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ ดา้นการนาํไปใช้ในการตดัสินใจ 
วิเคราะหข์อ้มูลในการหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้มูลในการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สภาพการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 ด้านการจัดเก็บขอ้มูล มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ มีการ
วางแผนจดัเก็บขอ้มูลในโรงเรียน มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ําหรับการปฏิบติังานจดัเก็บขอ้มูลมากท่ีสุด คือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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  1.2  ดา้นการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล ส่วนใหญ่มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ําหรับ
การปฏิบติังาน จดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล มีการตรวจสอบและ
รวบรวมขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั มีการรวบรวมขอ้มูลโดยจาํแนกเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะการบริหารงานตาม
ภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน มีการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล โดยการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  1.3  ดา้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล มีการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลใน
โรงเรียน มีการกาํหนดขั้นตอนในการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล มีการจดัระบบการประมวลผลและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน มีการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํเสนอผูบ้ริหาร
โรงเรียน เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้าํนวยความสะดวกในการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนใหญ่ไดม้าจาก
โรงเรียนจดัหาเอง ใชเ้คร่ืองมือช่วยในการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
  1.4  ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ มีการจดัเกบ็สารสนเทศเพ่ือใหผู้บ้ริหารเลือกใชบ้ริหารงาน
ในโรงเรียน มีการจัดเก็บสารสนเทศในโรงเรียนเท่ากนั คือ จดัเก็บเป็นระบบ และจดัเก็บไม่เป็นระบบ การจดั
หมวดหมู่ ระบบสารสนเทศแต่ละดา้นในโรงเรียนจดัโดย แยกตามขอบข่ายภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน มีการ
จัดหมวดหมู่ระบบสารสนเทศโดยใช้รหัสตัวอกัษร มีอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บสารสนเทศ โดยตู้เก็บเอกสาร และ
คอมพิวเตอร์ มีหอ้งจดัเก็บงานสารสนเทศ และลกัษณะหอ้งท่ีจดัเก็บงานสารสนเทศเป็นหอ้งท่ีอยูร่่วมกบังานอ่ืนๆ
  1.5  ดา้นการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ มีการจดัทาํสารสนเทศเสนอผูบ้ริหารเพื่อนาํไปใชใ้น
การตดัสินใจ มีการมอบหมายงานหนา้ท่ีการจดัเกบ็ขอ้มูลในโรงเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการนาํสารสนเทศไป
ใชใ้นการบริหารโรงเรียน การจดัทาํสารสนเทศในโรงเรียนมีวตัถุประสงค ์เพื่อนาํไปใชใ้นการบริหารงานในดา้น
การวางแผนการปฏิบติังานในโรงเรียนมากท่ีสุด รองลงมางานบริหารบุคลากร งานบริหารงบประมาณ งาน
บริหารทัว่ไป และงานบริหารวิชาการ เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศในโรงเรียนจดัทาํสารสนเทศไดต้รงตามกาํหนดเวลา 
และเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ ไดจ้ดัทาํระบบสารสนเทศตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน 
 2.  ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 
และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนสรุปไดด้งัน้ี 
  2.1  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนของ
กลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 6 ขอ้ ค่าเฉล่ียระดบันอ้ย จาํนวน 6 
ขอ้  สําหรับรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูง มี 6 รายการ ไดแ้ก่ การวางแผนในการเก็บขอ้มูลไวล้่วงหนา้โดยกาํหนดเป็น
ปฏิทินการปฏิบติังาน ไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นรูปโสตทศันวสัดุ เช่น แถบบนัทึกเสียง วีดีทศัน์ สไลด ์แผน่รูป 
แผน่ภาพ แผน่สถิติ เป็นตน้ การสร้างเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูล ไม่ครอบคลุมการบริหารตามภารกิจ 4 งานหลกัของ
โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัเก็บขอ้มูล ช่วงระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูลไม่
เหมาะสม 
  2.2  ดา้นการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการตรวจสอบ
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และรวบรวมขอ้มูล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หน้าท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ทุกขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย 3 ขอ้ คือ การ
ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลระหวา่งขอ้มูลเก่าและขอ้มูลใหม่ไม่สอดคลอ้งกนั การตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล
ไม่ทนัตามกาํหนดเวลาและการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูล ไม่เป็นไปตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน 
  2.3 ดา้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการ
สอนในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ขาดแคลนอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ขาดการประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูลตามภารกิจ 
4 งานหลกัของโรงเรียน 
  2.4 ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ ปัญหาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน 
ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนใน
การจดัเก็บสารสนเทศ และการจดัเก็บสารสนเทศไม่เป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ ใหค้รบตามภารกิจ 4 งานหลกั
ของโรงเรียน 
  2.5  ด้านการนําไปใช้ในการตัดสินใจปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการนาํไปใชใ้น
การตดัสินใจ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ขาดสารสนเทศเพ่ือนาํไปใชใ้นการ
บริหารงานในโรงเรียน มีการนาํสารสนเทศไปใชใ้นดา้นการวางแผน กาํหนดนโยบายของโรงเรียน คือ มีการนาํ
สารสนเทศไปใชใ้นดา้นการบริหารงานตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน 
 3.  ความต้องการการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
  3.1  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ความตอ้งการการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 
ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจ้าหนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 5 ระดบั
แรก ไดแ้ก่ บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัเกบ็ขอ้มูล ไดรั้บความร่วมมือจากผูรั้บผิดชอบและผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือจดัเกบ็ขอ้มูล ครอบคลุมการบริหารตามภารกิจ 4 งานหลกั
ของโรงเรียนมีการประชุมช้ีแจง ใหผู้รั้บผิดชอบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในโรงเรียน มีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบจดัเกบ็ขอ้มูลในโรงเรียนโดยตรง 
  3.2  ดา้นการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล ความตอ้งการการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการ
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ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการ
สอนในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก การตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลระหว่างขอ้มูลเก่าและขอ้มูลใหม่
สอดคลอ้งกนั การตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูล เป็นไปตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน 
  3.3  ดา้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล ความตอ้งการการจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้น
การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ
ของโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล มีอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  3.4  ด้านการจัดเก็บสารสนเทศ พบว่า ความต้องการการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการ
จัดเก็บสารสนเทศตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ มีความตอ้งการสถานท่ีในการจดัเก็บสารสนเทศ
ใหเ้ป็นเอกเทศ ตอ้งการวสัดุ ครุภณัฑใ์นการจดัเก็บสารสนเทศ และการจดัเก็บสารสนเทศไวใ้นรูปส่ิงพิมพ ์เช่น 
คู่มือ วารสาร เอกสาร เป็นตน้ 
  3.5  ดา้นการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ พบว่า ความตอ้งการการจดัระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดา้นการ
นาํไปใชใ้นการตดัสินใจ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ มีความตอ้งการนาํสารสนเทศไปใชใ้นดา้นการสั่งการ 
อาํนวยการในโรงเรียนขาดสารสนเทศ เพือ่นาํไปใชใ้นการบริหารงานในโรงเรียน ตอ้งการนาํสารสนเทศไปใชใ้น
ดา้นการติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน และมีการนาํสารสนเทศไปใชใ้นดา้นการวางแผน 
กาํหนดนโยบายของโรงเรียน 
 
อภปิรายผล 
 1.  สภาพการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
  1.1  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล จากผลการวิจยัสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ส่วน
ใหญ่มีการจดัทาํสารสนเทศเสนอผูบ้ริหารเพื่อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ ผูบ้ริหารมีการมอบหมายหนา้ท่ีการจดัเกบ็
ขอ้มูลในโรงเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูบ้ริหารมีการนาํสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารโรงเรียน มีการจดัทาํ
สารสนเทศในโรงเรียนมีวตัถุประสงค ์เพื่อนาํไปใช้ในการบริหารงานในด้านงานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศในโรงเรียน จดัทาํสารสนเทศในรูปแบบ
สารสนเทศตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบจดัเก็บขอ้มูล และสารสนเทศในโรงเรียน มี
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การวางแผนจดัเก็บขอ้มูลในโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พงกะพรรณ  ตะกลมทอง (2535, บทคดัยอ่) 
ท่ีพบว่าควรกาํหนดวตัถุประสงค์ให้ครอบคลุมเพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน การบริหารงาน และการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สําหรับการปฏิบติังานจดัเก็บขอ้มูล กระดานไวท์
บอร์ด เคร่ืองพิมพ์ดีดภาษาไทย เทปบนัทึกสารสนเทศ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีความตอ้งการใชข้อ้มูลเพ่ือจดัทาํสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการบริหารงานโรงเรียน มีการจดัเก็บขอ้มูล
ในดา้นบริหารวิชาการ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนุภาพ  บุญซา้ย (2537, บทคดัยอ่) ในโรงเรียนตอ้งการ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ และตอ้งการเคร่ืองมือหรือแบบฟอร์มท่ีไดม้าตรฐานในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
  1.2  ดา้นการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล จากผลการวิจยัสภาพและปัญหาการจดัระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ส่วนใหญ่มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล มีการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล มีการรวบรวมขอ้มูล
โดยปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั มีการรวบรวมขอ้มูลโดยจาํแนกเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะการบริหารงานตาม
ภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิไลวรรณ  เสริมรัมย ์(2538, บทคดัย่อ) พบว่า
บุคลากรทั้ งผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดระบบสารสนเทศมีความรู้ความสามารถในขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตรวจสอบขอ้มูลได ้และไดรั้บการพฒันาความรู้จากศึกษาเอกสาร การหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งน้ีการตรวจสอบและ
รวบรวมขอ้มูลยงัช่วยใหผู้บ้ริหารมีความรู้ ความถูกตอ้ง ทนัสมยั สามารถนาํไปใชไ้ดต้รงตามความตอ้งการและ
เรียนใชข้อ้มูลไดส้ะดวก 
  1.3  ด้านการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล จากผลการวิจัยสภาพและปัญหาการ
จดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ส่วนใหญ่มีการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลในโรงเรียน มีการกาํหนดขั้นตอนการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล มีการจดัระบบการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลตามภารกิจ 4 งานหลกั
ของโรงเรียน มีการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํเสนอผูบ้ริหารโรงเรียน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ณัฐวุฒิ  สังสิลลา (2537, บทคดัยอ่) แนวทางในการแกปั้ญหา ควรหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลใหเ้พียงพอ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองจากการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามภารกิจมีความสาํคญัท่ีสามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชนห์รือประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดท้นัทีตาม
จุดประสงคท่ี์กาํหนดไวพ้ร้อมทั้ง เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้าํนวยความสะดวกในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดม้าจากโรงเรียนจดัหาเอง มีเคร่ืองมือช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และประเภทเคร่ืองคาํนวณตวัเลข เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ อนุภาพ  บุญซ้าย (2537, บทคดัย่อ) พบว่า การ
จดัระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะใชเ้คร่ืองมือแบบฟอร์มของโรงเรียนในการจดัเก็บขอ้มูล ใชเ้คร่ืองคาํนวณตวัเลข
ในการประมวลผลขอ้มูล ค่าสถิติท่ีใชม้ากคือ คา่เฉล่ียและค่าร้อยละ 
  1.4  ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ จากผลการวิจยัสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ
เพือ่การบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ส่วน
ใหญ่มีการจดัเก็บสารสนเทศเพื่อใหผู้บ้ริหารเลือกใชบ้ริหารงานในโรงเรียน มีการจดัเก็บสารสนเทศในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ จดัเก็บไม่เป็นระบบ อย่างละเท่ากนัมีการจดัหมวดหมู่ระบบสารสนเทศแต่ละดา้นในโรงเรียน 
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โดยวิธีแยกตามขอบข่ายภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน มีการจดัหมวดหมู่ระบบสารสนเทศโดยใช้รหัสแบบ
ตัวอักษร มีการจัดเก็บสารสนเทศของโรงเรียนอยู่ในรูปแบบตู้เก็บเอกสาร และคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ
สารสนเทศของโรงเรียนอยูใ่นรูปแบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เอกสารแฟ้มขอ้มูล ตาราง กราฟ ตามลาํดบั สอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ พงกะพรรณ  ตะกลมทอง (2535, บทคดัย่อ) พบว่า การนาํสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ควรนาํ
สารสนเทศท่ีไดจ้ดัทาํไวแ้ลว้ไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
  1.5  ด้านการนําไปใช้ในการตัดสินใจ จากผลการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ส่วนใหญ่มีการจดัทาํสารสนเทศเสนอผูบ้ริหารเพื่อนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ ผูบ้ริหารมีการมอบหมายหนา้ท่ี
การจดัเกบ็ขอ้มูลในโรงเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูบ้ริหารมีการนาํสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารโรงเรียนโดยมี
วตัถุประสงค ์เพือ่นาํไปใชใ้นการบริหารงานบริหารวิชาการ เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศในโรงเรียนจดัทาํสารสนเทศไป
ใช้ได้ตรงตามกาํหนดเวลาจดัทาํได้ มีเจา้หน้าท่ีสารสนเทศของโรงเรียนได้จดัทาํระบบสารสนเทศในรูปแบบ
สารสนเทศตามภารกิจ 4 งานหลักของโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ  เสริมรัมย  ์(2538, 
บทคดัยอ่) ในโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารจดัระบบสารสนเทศมีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง 
 2.  ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
  2.1  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล จากผลการวิจยัสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภาพรวม
ของปัญหาคือ ไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบส่ืออีเล็กทรอนิกส์และโสตทศันวสัดุ อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียน
ประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และโสตทศันวสัดุ และความจาํเป็นในการเก็บท่ีตอ้งใชส่ื้อ
ดงักล่าวมีน้อย การจัดเก็บจึงอยู่ในรูปแบบอ่ืนมากกว่า นอกจากน้ีเม่ือพิจารณารายกลุ่ม ทางกลุ่มของผูบ้ริหาร
โรงเรียนพบประเด็นท่ีเป็นปัญหา คือ การสร้างเคร่ืองมือไม่ครอบคลุมการบริหารตามภารกิจ 4 งานหลกัของ
โรงเรียน บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสารสนเทศของโรงเรียน ขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัเก็บขอ้มูล และการวางแผน
ในการเก็บขอ้มูลไวล่้วงหนา้โดยกาํหนดเป็นปฏิทินปฏิบติังาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนในกลุ่มบางพลี 5 ส่วน
ใหญ่มีเจา้หน้าท่ีทาํหน้าท่ีระบบสารสนเทศ มาจากสายผูป้ฏิบติัการสอน จึงขาดความรู้ความเขา้ใจในการสร้าง
เคร่ืองมือการจดัเก็บขอ้มูลใหค้รอบคลุมการบริหารงานของโรงเรียนตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน ซ่ึงตรง
กบัปัญหาของเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศของโรงเรียนท่ีส่วนใหญ่มีปัญหาในเร่ืองขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัเก็บ
ขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนุภาพ  บุญซา้ย (2537, บทคดัยอ่) ซ่ึงศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสกลนคร ซ่ึงพบปัญหาในการจดัระบบสารสนเทศ คือ ขาด
แคลนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีจดัระบบสารสนเทศ และภิรมยา  อินทรกาํแหง (2530, บทคดัยอ่) ซ่ึงไดศึ้กษาการพฒันา
ระบบขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนพฒันาการศึกษาแบบบูรณาการระดับจังหวดัในเขตการศึกษา 11 ซ่ึง
ผลการวิจยัเก่ียวกบัระบบขอ้มูลทางสารสนเทศ พบว่า ขาดบุคลากรในการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและขาด
ความรู้ความสามารถในการจดัระบบ 
  2.2  ดา้นการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล จากผลการวิจยัสภาพและปัญหาการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
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เขต 2 ปัญหาดา้นการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลในภาพรวม มีปัญหาในระดบันอ้ย แต่พบประเด็นท่ีสาํคญัใน
รายขอ้ของผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการตรวจสอบและการรวบรวมขอ้มูลระหว่างขอ้มูลเก่าและ
ขอ้มูลใหม่ไม่สอดคลอ้งกนั และส่งไม่ทนัตามกาํหนดเวลาท่ีตอ้งการใชซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุรชาติ  
สินทรัพย ์(2528, หนา้ ฉ) สรุปปัญหาในดา้นการดาํเนินการพบว่ามีปัญหาเก่ียวกบัความล่าชา้ของการจดัเก็บ และ
ตรวจสอบขอ้มูล จากปัญหาดา้นการตรวจสอบและการรวบรวมขอ้มูลล่าชา้ คงเน่ืองจากโรงเรียนประถมศึกษา 
ขาดเจา้หน้าท่ีจดัระบบสารสนเทศโดยตรงและเจา้หน้าท่ีท่ีจดัทาํระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษามี
ภาระหนา้ท่ีหลายอยา่งประกอบกบัผลการวิจยัปัญหา ในดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีพบว่า ขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
การจัดเก็บขอ้มูล จึงทาํให้เกิดปัญหาด้งกล่าว นอกจากน้ีประเด็นปัญหาท่ีสําคญัในด้านน้ีของกลุ่ม เจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลใหถู้กตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัการ
ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล ทนัตามกาํหนดเวลา การตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลระหว่างขอ้มูลเก่าและขอ้มูล
ใหม่สอดคลอ้งกบัการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลเป็นไปตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน อาจเป็นเพราะ
เจา้หนา้ท่ีจดัระบบสารสนเทศ มีภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัหลายอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีหลายอยา่งหลายประเภท 
และเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศขาดความรู้ความเขา้ใจจึงเป็นเร่ืองยาก ท่ีการทาํความเขา้ใจในการตรวจสอบและ
รวบรวมใหเ้ป็นหมวดหมู่และถูกตอ้งได ้
  2.3  ด้านการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล จากผลการวิจัยสภาพและปัญหาการ
จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบมีความรู้ความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ อนุภาพ  บุญซ้าย (2537, บทคดัย่อ) ไดส้รุปปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ ขาดแคลนบุคลากรท่ีทาํหน้าท่ี
จดัระบบสารสนเทศ ซ่ึงปัญหาดา้นน้ีจะส่งผลใหร้ะบบสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการ
ประถมศึกษาจังหวดักาํแพงเพชร ไม่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล และขอ้มูล
สารสนเทศในโรงเรียนจึงเป็นสารสนเทศท่ีขาดความเช่ือถือได ้
  2.4  ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ จากผลการวิจยัสภาพและปัญหาการจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบ
ประเด็นปัญหาในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ขาดแคลนวสัดุครุภณัฑใ์นการจดัเก็บสารสนเทศ ขาดแคลน
สถานท่ีในการจดัเก็บสารสนเทศให้เป็นเอกเทศ ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนุนในการจดัเก็บสารสนเทศ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนุภาพ  บุญซา้ย (2537, บทคดัยอ่) ไดส้รุปปัญหาในการจดัเกบ็สารสนเทศ คือ ขาด
งบประมาณ ปัญหาดา้นงบประมาณในการจดัเก็บสารสนเทศใหเ้ป็นระบบจะทาํใหร้ะบบสารสนเทศในโรงเรียน
ดาํเนินไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ เพราะการจดัระเบียบสารสนเทศไม่สามารถเกบ็รักษาและเรียกใชไ้ดส้ะดวก 
  2.5  ด้านการนําไปใช้ในการตัดสินใจ จากผลการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ประเด็นปัญหาท่ีสาํคญัในภาพรวม คือ อยู่ในระดบันอ้ย และพบประเด็นในส่วนของเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 
และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนในระดบัปานกลาง คือ ขาดสารสนเทศเพ่ือนาํไปใชใ้นการบริหารงาน ดงัท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 6) ได้สรุปการนําขอ้มูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ 1) นาํไปใชใ้นการวางแผนซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งอาศยัขอ้มูลและสารสนเทศเป็นพ้ืนฐาน
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ในการแกปั้ญหาในการบริหารงานอย่างมาก 2) นาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน ขอ้มูล
เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัประเทศ NT ของนกัเรียนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลน้ีไป
กาํหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงดา้นวิชาการของนกัเรียนได ้3) นาํไปใชใ้นการแกไ้ขขอ้บกพร่องของหน่วยงาน ถา้
หน่วยงานมีระบบขอ้มูลและสารสนเทศท่ีดีจะช่วยใหผู้บ้ริหารโรงเรียนมองเห็นขอ้บกพร่องของการบริหารและ
สามารถนาํไปปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดต้รงประเด็นปัญหาท่ีมีในโรงเรียน 
 3.  ความต้องการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
  3.1  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล จากผลการวิจยัดา้นความตอ้งการการจดัระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก มีความต้องการเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบจดัเก็บขอ้มูลในโรงเรียนโดยตรง มีความตอ้งการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจในการจดัเก็บขอ้มูล การสร้างเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูลใหค้รอบคลุมการบริหารงานตามภารกิจ 4 
งานหลกัของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัของ Higgins (1976 อา้งถึงใน กญัญา สว่าง
เรืองศรี, 2533, หนา้ 13) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารมีความตอ้งการขอ้มูล สารสนเทศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี
รับผิดชอบของตนและทนัต่อเวลาอย่างเหมาะสม ส่วนความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ ส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบการเก็บขอ้มูลโดยตรง จึงมีความตอ้งการในดา้นน้ีสูง ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวใ้น
งานวิจยัของ สุรารักษ ์ส่ือนภา (2534, หนา้ 112) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวข้อ้หน่ึงว่า ระบบสารสนเทศมีภารกิจท่ีตอ้ง
จดัทาํมาก ควรใหมี้ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศของโรงเรียน 
  3.2  ดา้นการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล จากผลการวิจยัดา้นความตอ้งการการจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนใน
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลระหว่างขอ้มูลเก่าและขอ้มูลใหม่ให้
สอดคลอ้งกนัและให้เป็นไปตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลและเป็นปัจจุบนั จึงมีความมัน่ใจว่าสารสนเทศท่ีโรงเรียนมีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ Hansna (1981 อ้างถึงใน สมคิด หาดขวญั, 2538, หน้า 84) สรุปผล
การศึกษาตดัสินใจและทิศทางสารสนเทศ ควรกาํหนดรูปแบบใหเ้ป็นส่ือความหมายซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูใ้หก้บั
ผูผ้ลิตสารสนเทศ มีคู่มือแจกแจงความสามารถของระบบสารสนเทศรวมทั้ งปทานุกรมศพัท์ สัญลกัษณ์และ
ความหมายท่ีใช ้
  3.3  ดา้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล จากผลการวิจยัดา้นความตอ้งการดา้นการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก 
เจา้หน้าท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง มีความ
ตอ้งการใหมี้การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพ
และปัญหาทางดา้นน้ี เพราะดา้นการประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ 
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และรวบรวมขอ้มูลมาหาค่าสถิติ หาขอ้สรุปและวิเคราะห์ให้เห็นประเด็นต่างๆ จึงจะออกแบบเพ่ือนาํเสนอเป็น
ค่าสถิติ เพ่ือง่ายต่อการนาํมาใชใ้นภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน 
  3.4  ด้านการจัดเก็บสารสนเทศ จากผลการวิจัยด้านความต้องการทางด้านการจัดเก็บ
สารสนเทศของการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 
และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน ในภาพรวมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 
มีความตอ้งการจดัเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ ครบตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน ซ่ึง
สอดคล้องกับสภาพ  และปัญหาเพราะการจัดเก็บสารสนเทศท่ีดีนํามาใช้สะดวกแก่ผู ้ใช้ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541, หนา้ 3-6) ไดเ้สนอวิธีการจดัเก็บรักษาและเรียกใช้สะดวก คือ 
ควรมีระบบการจดัเก็บให้เป็นแฟ้มขอ้มูล และสารสนเทศหรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีเก็บไวต้ามกลุ่มงาน มีระบบการ
คน้หาเพือ่สะดวกต่อการเรียกใชไ้ดท้นัที 
  3.5  ดา้นการนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ จากผลการวิจยัพบว่า ความตอ้งการดา้นการนาํไปใช้
ตดัสินใจการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และ
ครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน ในภาพรวมส่วนใหญ่มีความต้องการให้ผูบ้ริหารนาํสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารงานในโรงเรียนตามภารกิจ 4 งานหลักของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกับปัญหาทางด้านน้ีท่ีไม่มีการนํา
สารสนเทศไปใชใ้นการบริหารในโรงเรียน ทั้งกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ และครูท่ีปฏิบติัการ
สอนในโรงเรียน จึงมีความตอ้งการท่ีจะให้นาํสารสนเทศไปใช้ในงานตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน ซ่ึง
มองเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการนาํสารสนเทศท่ีโรงเรียนมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการ
บริหารให้มากกว่าสภาพปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Gwaltney (1982 อา้งถึงใน ณัฐวุฒิ สังสิลลา, 
2537, หน้า 64) รูปแบบของสารสนเทศท่ีนาํไปใชใ้นการบริหารตอ้งใช้เวลาน้อยขอ้มูลมีความถูกตอ้ง มีความ
สมบูรณ์ตามขอบขา่ยภารกิจขององคก์ารและสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัเวลา ทนัเหตุการณ์ในปัจจุบนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัมาใช้ 
  ผูบ้ริหารโรงเรียน เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศในโรงเรียน และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบางพลี 5 สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ควรนาํผลการวิจยัไปใชด้งัน้ี 
   1.1  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลในโรงเรียน ควรมีเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศของโรงเรียน
ท่ีรับผิดชอบขอ้มูลสารสนเทศโดยตรง จากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถผ่านการศึกษาอบรม และควรมีหรือให้
ความรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในโรงเรียนทุกคน ควรสร้างเคร่ืองมือในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลใหค้รอบคลุม
การบริหารงานตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน 
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   1.2  ดา้นการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล ควรมีการตรวจสอบและรวบรวม
ขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั และคอยตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูล ให้ทนัตามกาํหนดเวลาคอย
ตรวจสอบระหวา่งขอ้มูลเก่าและขอ้มูลใหม่ใหส้อดคลอ้งกนั และใหเ้ป็นไปตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน 
   1.3  ดา้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูล โรงเรียนควรจัดเจ้าหน้าท่ี
สารสนเทศของโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีความรู้ความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือ
แกปั้ญหา โดยการวิเคราะห์เร่ืองในประเด็นต่างๆ แลว้หาขอ้สรุปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของโรงเรียน จดัหา
วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละงบประมาณสนบัสนุนในการจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
   1.4  ดา้นการจดัเก็บสารสนเทศ ควรจดัเกบ็ขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ และ
เป็นหมวดหมู่ให้ครบตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน เพื่อเอ้ือต่อการนาํไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียน 
   1.5  การนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ ทุกโรงเรียนควรมีสารสนเทศเพื่อนาํไปใชใ้น
การบริหารงานตามภารกิจ 4 งานหลกัของโรงเรียน เพื่อนาํไปใช้ในการวางแผน กาํหนดนโยบาย การสั่งการ 
กาํกบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 
   2.1  ควรมีการวิจัยการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษาใหมี้ขอบเขตกวา้งข้ึนในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือระดบัประเทศ 
   2.2 ควรมีการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใน
โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 2 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาการรับรู้การบริหารความปลอดภยั พฤติกรรมดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงาน และเปรียบเทียบการรับรู้การบริหารความปลอดภยัและพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัใน
การทาํงาน จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยั พบว่า พนกังานมีการรับรู้การบริหารความปลอดภยั มากกว่าร้อยละ 50.00 ทุกรายการ 3 
อนัดบัแรก คือ บริษทัจดัให้มีนิทรรศการความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี (ร้อยละ 84.55) บริษทัมีมาตรการให้
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน (ร้อยละ 71.54) และฝ่ายบริหารกาํหนดแผนฉุกเฉิน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร (ร้อยละ 69.92) พนกังานมีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การสวมรองเทา้หุม้ส้นในขณะปฏิบติังาน ผลการ
เปรียบเทียบการรับรู้การบริหารความปลอดภยั จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน พบว่า พนกังานท่ี
มีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้การบริหารความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานจาํแนกตามคุณลกัษณะ ส่วนบุคคลของ
พนกังาน พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ และปฏิบติังานในแผนกงานต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study perception of safety management and safety behavior at work, 
and to compare perception of safety management and safety behavior at work of production worker, classified by 
personal traits. There were 123 samples. The questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed by using 
percentage, mean, t-test, standard deviation and analysis of variance. 
 The findings revealed that workers’ perception of safety management accounted for over 50 percent for 
every item. The first three items consisted of the annual safety exhibition of company (84.55%). The standard rule of 
worker participation in accidental decrease at work (71-54%). And the emergency plan in writing provided by 
administration sector (69.92%). The safety behavior at work overall was at high level. Considered item by item, the 
safety behavior at work of wearing the boots and shoes was at highest level. The comparison results of perception of 
safety management, classified by personal traits showed that workers with different sex, age, education level had 
perception of safety management with statistical difference at significance level of 0.50. The comparison results of 
safety behavior at work, classified by personal traits showed that workers with different sex, and department had 
safety behavior at work with statistical difference at significance level of 0.01, and 0.05. 
 
ความนํา 
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 ปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยีใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ืองนั้นไดท้าํใหเ้กิดการขยายขนาดเคร่ืองจกัรกลใน
การผลิตใหใ้หญ่มากข้ึน และในดา้นอุตสาหกรรมก็ขยายตวัเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ทาํใหเ้กิดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ 
ปัญหาเก่ียวกบัการประสบอนัตรายจากการทาํงานทัว่โลก พบว่า ในแต่ละปีนั้นมีการประสบอนัตรายจากการ
ทาํงานนบัลา้นๆ ราย โดยเฉพาะในปัจจุบนั พบว่าประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา มีการประสบอนัตรายจากการ
ทาํงานในแต่ละปีมากกว่า 2 ลา้นราย และในประเทศอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ฝร่ังเศส เยอรมนั และอิตาลี มีรายงานการ
ประสบอนัตรายจากการทาํงานมากกวา่ 1 ลา้นราย บางรายถึงขั้นเสียชีวิต บางรายพิการบางส่วน บางรายพิการ
ทั้ งหมด เม่ือพิจารณาถึงความสูญเสียท่ีเกิดจากผลการประสบอนัตรายดังกล่าว หากประเมินผลรวม 
จากความทุกข์ทรมาน ความเศร้าโศก และความสูญเสียอ่ืนๆ ก็นับว่าเป็นมูลค่ามหาศาลทีเดียว  
(ชยัยทุธ ชวลิตนิธิกลุ, 2532, หนา้ 4) 
 จากการศึกษาของสถาบนัความปลอดภยัแห่งชาติ (National Safety Council) โดยบริษทัดูปองท ์ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีพบว่า บริษทัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใหก้บัพนกังานท่ีไดรั้บอุบติัเหตุขณะปฏิบติังานถึงขั้นหยุด
งาน เป็นเงินเฉล่ีย 20,000 ดอลล่าร์ ต่อราย ซ่ึงค่าใชจ่้ายจาํนวนน้ี ยงัไม่รวมถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสิ์น
เสียหาย และการหยดุชะงกัของกระบวนการผลิต นอกจากน้ีพีเทอร์เซน (Petersen) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยั
ของบริษทัท่ีปรึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นผูว้างพื้นฐานการดาํเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัท่ีเนน้การจดัการ โดยระบุว่าหากโรงงานอุตสาหกรรมใดตรวจพบว่า มีการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั หรือมี
สภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั หรือเกิดอุบติัเหตุข้ึน แสดงว่ามีบางส่ิงบางอยา่งผดิพลาดในระบบการจดัการ และ
งานความปลอดภยัในการทาํงาน ตอ้งดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนั เหมือนกบังานอ่ืนๆ ใน โรงงาน นัน่คือ 
ผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานความปลอดภยั ดว้ยการกาํหนดเป้าหมายท่ีเป็นจริง วางแผนอาํนวยการและควบคุมใหไ้ด้
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด (สราวธุ สุธรรมาสา และคณะ, 2544, หนา้ 56) 
 การดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัของพีเทอร์เซน (Petersen) สอดคลอ้งกบัระบบการบริหารความ
ปลอดภยัของบริษทัแอ๊กซอน (Exxon) ซ่ึงเป็นบริษทัอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดน้าํ
ระบบป้องกนัความสูญเสีย (loss prevention system) มาใชจ้นประสบความสาํเร็จ มีชัว่โมงการทาํงานโดย
ปราศจากอุบติัเหตุเป็นเวลาติดต่อกนัถึง 3 ลา้นชัว่โมง และจากการดาํเนินงานดงักล่าวยงัพบว่าการป้องกนั
อุบติัเหตุในขณะปฏิบติังานจะตอ้งใชร้ะบบการจดัการร่วมดว้ย จะใชเ้พียงเทคโนโลยีอยา่งเดียวไม่ได ้ (พิรุณ ยล
วิเศษ, 2543, หนา้ 100) 
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าการบริหารความปลอดภยัและการเสริมสร้างความปลอดภยัใน
โรงงานอตุสาหกรรม นบัวนัจะมีความสาํคญัต่อองคก์ารมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะกระบวนการผลิตท่ีมีความปลอดภยั 
ยอ่มเป็นหลกัประกนัไดว้่าโอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุอนัตรายมีนอ้ยมาก ความสูญเสียและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากอุบติัเหตุทั้งทางตรงและทางออ้มก็จะลดลงตามเช่นกนั ทาํใหต้น้ทุนการผลิตลดลง สินคา้ท่ีผลิตไดส้ามารถ
แขง่ขนัดา้นราคากบัคูแ่ข่งในทอ้งตลาดและผลตอบแทนดา้นกาํไรกจ็ะสูงข้ึนนัน่เอง  
 ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทยกาํลงัไดรั้บผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ บริษทั
ต่างประเทศ ท่ีสั่งซ้ือสินคา้จากประเทศไทย ขอใหโ้รงงานในประเทศไทยดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั และ     
อาชีวอนามยั มิฉะนั้นอาจพิจารณาไม่สั่งซ้ือสินคา้ ดงันั้นการทาํธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งถือว่าการบริหารความ
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ปลอดภยัมีความสาํคญั และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาองคก์ารและธุรกิจใหย้ ัง่ยืน ดงันั้นองคก์ารจึงตอ้งจดัสรร
งบประมาณ และพิจารณาบริหารงานดา้นความปลอดภยัใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากการท่ีผูศึ้กษาไดมี้โอกาสเขา้พบและไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารของ บริษทั ประมวลผล จาํกดั จึงได้
ทราบวา่ความปลอดภยัเป็นส่ิงสาํคญั เช่นเดียวกบัคุณภาพของสินคา้ท่ีผลิต และเห็นว่าส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ 
การพฒันาระบบการบริหารความปลอดภยัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรและการมีส่วน
ร่วมของพนกังาน เพื่อให้มีการยอมรับว่าความปลอดภยัเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงานและเป็นภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของพนกังานทุกคน ถึงแมว้่าทางบริษทัฯ จะไดช้ี้แจงเก่ียวกบันโยบาย หนา้ท่ีความรับผิดชอบและ
ปฐมนิเทศ ตลอดจนใหค้วามรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั แต่ก็ยงัพบว่าเกิดอุบติัเหตุข้ึนบ่อยคร้ังซ่ึงจากการศึกษาตาม
แนวทฤษฎีพบว่าการเกิดอุบติัเหตุในขณะทาํงานลว้นมีสาเหตุมาจากความลม้เหลวในการบริหารความปลอดภยั
ทั้งส้ิน ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้การบริหารความปลอดภยั และพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัใน
การทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอตัราเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุสูง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาการรับรู้การบริหารความปลอดภยั ของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั ประมวลผล จาํกดั 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทัประมวลผล จาํกดั 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้การบริหารความปลอดภยั และพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน
ของพนกังาน จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 ประชากรในการศึกษา  คือ พนกังานท่ีทาํงานฝ่ายผลิตของ  บริษทั ประมวลผล จาํกดั จาํนวน 180 คน 
เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan 
(1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 123 คน จากนั้นใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิอยา่งมีสัดส่วน (proportional 
stratified random sampling) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
แผนกงาน และประสบการณ์การอบรม จาํนวน 6 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 การรับรู้การบริหารความปลอดภยั ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นการรับรู้ 3 
ระดบั จาํนวน 25 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3 พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 28 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากพนกังานท่ีทาํงานในฝ่ายผลิตของบริษทั ประมวลผล จาํกดั  
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้รอกขอ้มูลจาํนวน 123 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 123 ฉบบั คิดเป็น 100 % 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง และการรับรู้การบริหารความปลอดภยัของ
พนกังาน โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 4.2 วิเคราะห์พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4.3 เปรียบเทียบการรับรู้การบริหารความปลอดภยั โดยใชไ้ค-สแควร์ (χ2) 
 4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ( X ) พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานโดยใช ้t-
test และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) หรือ F-test 
 4.5 เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของพฤติกรรมดา้นความปลอดภยั 
ในการทาํงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชว้ิธีของ Tukey (Tukey’s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.7 อายุ 31-45 ปี ร้อยละ 35.0 รองลงมา 
อาย ุ25-30 ปี ร้อยละ 26.8 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 36.6 รองลงมามธัยมศึกษา ร้อยละ 30.9 ทาํงาน
ในแผนกบรรจุสุรา ร้อยละ 72.4 รองลงมา แผนกวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 8.9 มีประสบการณ์ในงานมากกว่า5 ปี ร้อย
ละ 52.8 เคยไดรั้บการอบรม เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานร้อยละ 69.9 
 2.  การรับรู้การบริหารความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงานทีท่าํงานในฝ่ายผลิต 
  รายการท่ีพนักงานรับรู้มากกว่าร้อยละ 50.00 ทุกรายการ เฉพาะรายการท่ีพนักงานรับรู้ 
ร้อยละ 65.00 ข้ึนไป มีดงัน้ี 
   2.1  บริษทัจดัให้มีนิทรรศการความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี พนักงานส่วน
ใหญ่ ทราบ ร้อยละ 84.55 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.38 
   2.2  บริษทัมีมาตรการใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดอุบติัเหตุจากการ
ทาํงาน พนกังานส่วนใหญ่ ทราบ ร้อยละ 71.54 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.45 
   2.3  ฝ่ายบริหารกาํหนดแผนฉุกเฉินเป็นลายลกัษณ์อกัษร พนักงานส่วนใหญ่ 
ทราบ ร้อยละ 69.92 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.51 
   2.4  บริษทัตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั พนกังานส่วนใหญ่ 
ทราบ ร้อยละ 67.48 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.08 
   2.5  บริษทัจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านความปลอดภัย 
พนกังานส่วนใหญ่ ทราบ ร้อยละ 67.48 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 20.33 
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   2.6  บริษทัจดัสรรงบประมาณดา้นความปลอดภยั พนกังานส่วนใหญ่ ทราบ 
ร้อยละ 66.67 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.08 
   2.7  บริษทัมีการขออนุญาตทาํงานในเขตพ้ืนท่ีอนัตรายและจดัใหมี้เคร่ืองหมาย 
เตือนภยัต่าง ๆ พนกังานส่วนใหญ่ ทราบ ร้อยละ 65.85 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.08 
   2.8  บริษทัให้คาํแนะนาํการปฏิบติังานท่ีตอ้งสัมผสักบัส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ พนกังานส่วนใหญ่ ทราบ ร้อยละ 65.85 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 28.48 
   2.9  หัวหนา้งานจดัใหมี้การประชุมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานก่อนเร่ิม 
ปฏิบติังาน พนกังานส่วนใหญ่ ทราบ ร้อยละ 65.08 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 30.08 
   3.  พฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงานของพนักงาน 
  พนักงานมีพฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53) 1 รายการ คือ การสวมรองเทา้หุ้มส้น
ในขณะปฏิบติังาน ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศหญิง ประสบการณ์ในงาน นอ้ยกว่า 5 ปี ผูท่ี้เคยเขา้รับการ
อบรมและไม่เคยเขา้รับการอบรม อาย ุ25 – 30 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ปฏิบติังานแผนกบรรจุ 
 4.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ  
ส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงาน จาํแนก 
ตามลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า พนกังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในงาน และประสบการณ์ในการ
อบรม ต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวมไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ใชส้ายลมฉีดเป่าฝุ่ นออกจากร่างกายเพ่ือทาํความสะอาด 
  พนกังานท่ีปฏิบติังานในแผนกงานต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน 
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านจะเกบ็เคร่ืองมือท่ีมีคม มีอนัตรายไวใ้นท่ีเก็บท่ีปลอดภยัทุกคร้ังเม่ือใช้
งานเสร็จและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   4.1  ตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลงัการใชง้าน 
   4.2  ทาํงานตามขั้นตอนเสมอ ถึงแมจ้ะทาํใหท้าํงานเสร็จชา้ 
 5.  การเปรียบเทียบการรับรู้การบริหารความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะ
ส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้การบริหารความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานฝ่ายผลิต 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล สรุปได ้ดงัน้ี 
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  พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีเพศต่างกัน มีการรับรู้การบริหารความปลอดภัยในการทาํงาน  
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บริษทัมีมาตรการให้พนักงานทุกคนมี
ส่วนร่วมในการลดอบุติัเหตุจากการทาํงาน 
  พนักงานฝ่ายผลิตท่ีมีอายุต่างกัน มีการรับรู้การบริหารความปลอดภัยในการทาํงาน  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  5.1 หวัหนา้จดัใหมี้การประชุมดา้นความปลอดภยัในหน่วยงานก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
  5.2 บริษทัจดับอร์ดเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยัเป็นประจาํ 
  พนกังานฝ่ายผลิต ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้การบริหารความปลอดภยัในการ
ทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  5.3 บริษทัมีมาตรการใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 
  5.4  บริษทันาํผลการสอบสวนและการวิเคราะห์สาเหตุของอุบติัเหตุไปแกไ้ขสภาพการ
ทาํงาน และปรับปรุงการวางแผนงานดา้นความปลอดภยั 
 
อภปิรายผล 
 1.การรับรู้การบริหารความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานท่ีทาํงานฝ่ายผลิต บริษทั ประมวลผล จาํกดั
ผลการศึกษาการรับรู้การบริหารความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังาน พบว่า อยู่ในระดบัมาก (มีค่าร้อยละ 
65.00 ข้ึนไป) จาํนวน 9 รายการ คือ 
  1.1  บริษทัจดัใหมี้นิทรรศการความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี (ร้อยละ 84.55) 
  1.2  บริษทัมีมาตรการใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน  
(ร้อยละ 71.54) 
  1.3  ฝ่ายบริหารกาํหนดแผนฉุกเฉินเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ร้อยละ 69.92) 
  1.4  บริษทัตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบดา้นความปลอดภยั (ร้อยละ 67.48) 
  1.5  บริษทัจดับอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั (ร้อยละ 67.48) 
  1.6  บริษทัจดัสรรงบประมาณดา้นความปลอดภยั (ร้อยละ 66.67) 
  1.7  บริษทัมีการขออนุญาตทาํงานในเขตพ้ืนท่ีอนัตราย และจดัใหมี้เคร่ืองหมายเตือนภยัต่าง ๆ 
(ร้อยละ 65.85) 
  1.8  บริษทัใหค้าํแนะนาํการปฏิบติังานท่ีตอ้งสมัผสักบัส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  
(ร้อยละ 65.85) 
  1.9 หวัหนา้งานจดัใหมี้การประชุมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานก่อนเร่ิมปฏิบติังาน  
(ร้อยละ 65.04) 
 2.  พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงาน 
  พนักงานมีพฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.53) 1 รายการ คือ การสวมรองเทา้หุ้มส้น
ในขณะปฏิบติังาน และอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71 – 4.37) 12 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
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  2.1  สวมถุงมือก่อนหยบิวตัถุท่ีมีอนัตรายเสมอ 
  2.2  คาํนึงถึงการทาํงานอยา่งปลอดภยัก่อนลงมือทาํงาน 
  2.3  ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในการใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งเคร่งครัด 
  2.4  ท่านจะเก็บเคร่ืองมือท่ีมีคม มีอนัตรายไวใ้นท่ีเกบ็ท่ีปลอดภยัทุกคร้ังเม่ือใชง้านเสร็จ 
  2.5  ทาํงานตามขั้นตอนเสมอ ถึงแมจ้ะทาํใหท้าํงานเสร็จชา้ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542) ศึกษา ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภยัและพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานโรงงานผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ในเขตอุตสาหกรรมบางกระด่ี พบว่า พนกังานมีการรับรู้ระบบความปลอดภยัและพฤติกรรมความปลอดภยั อยูใ่น
ระดบัดีมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นภาพร มทัยพ์งษถ์าวร (2543) วิจยั เร่ือง ศึกษาการรับรู้ความเส่ียง
และพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คนงานมีการรับรู้
ความเส่ียงในระดับน้อย แต่มีพฤติกรรมความปลอดภยัอยู่ในระดบัดี และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นลินี 
ประทับศร (2543) วิจัย เร่ือง ศึกษาภาวะผูน้ําความรู้ และทัศนคติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทาํงานและ
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานของหัวหน้างานระดับต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วน
อิเลคทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร พบว่า หัวหนา้งานระดบัตน้มีความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัใน 
การทาํงานอยู่ในระดบัความรู้มาก มีทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานอยู่ในระดบัปานกลาง และมี
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง จากขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามการปฏิบติังานของพนกังาน
โดยทัว่ไป ซ่ึงโดยสญัชาตญาณของมนุษยทุ์กคนตอ้งการความปลอดภยัในการทาํงาน พยายามเรียนรู้วิธีปฏิบติังาน
ท่ีมีความสะดวกและปลอดภยัมากท่ีสุด โดยเฉพาะการปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองกลต่าง ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่
และกาํลงัสูง ใช้ไฟฟ้าในการเดินเคร่ืองปฏิบติังาน ซ่ึงจะมีข่าวอยู่เสมอเก่ียวกบัคนงานบางคนประมาทไม่สับ
สวิตซ์เพื่อปิดไฟ ใหเ้คร่ืองจกัรหยดุทาํงานก่อนเอ้ือมมือเขา้ไปหยบิจบัอุปกรณ์ในเคร่ืองจกัรเม่ือเคร่ืองจกัรมีปัญหา 
ทาํให้เคร่ืองจักรบดขยี้ มือ บางคนเคร่ืองจักรบดขยี้ มือจนดึงแขนเขา้ไปในเคร่ืองจักรทาํให้กระดูกแหลก              
ไม่สามารถรักษาได ้ตอ้งตดัมือหรือแขนท้ิงเป็นผูพิ้การ รวมทั้งกระบวนการผลิตท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบ 
ซ่ึงคุณสมบติัของแอลกอฮอลเ์ป็นสารไวไฟ และมีการระเหยเร็วมาก จาํเป็นตอ้งมีการกกัเก็บในถงัท่ีเป็นระบบปิด 
และอยูใ่นอาคารท่ีมิดชิด มีระบบสเปรยน์ํ้าเพื่อหล่อใหถ้งัเยน็ มีระบบไฟฟ้าป้องกนัการระเบิด บริษทัฯ ตอ้งแต่งตั้ง
ให้มีผูดู้แลรับผิดชอบอย่างใกลชิ้ด มีการเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะการป้องกนัและระวงัอคัคีภยั 
บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย การซ้อมดับเพลิงและตั้ งทีมงานสําหรับ            
เหตุฉุกเฉิน  โดยเฉพาะบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ดงักล่าว และ
ควรมีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
 3.  การเปรียบเทียบการรับรู้การบริหารความปลอดภัย  และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทาํงานของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
  พนักงานท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในงาน  และประการณ์การอบรม 
ต่างกนั มีพฤติกรรมด้านความปลอดภยัในการทาํงาน โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
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  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ใชส้ายลมฉีดเป่าฝุ่ นออกจากร่างกายเพื่อทาํความสะอาด 
  พนกังานท่ีปฏิบติังานในแผนกงานต่างกนั มีพฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านจะเก็บเคร่ืองมือท่ีมีคม มีอนัตรายไว้
ในท่ีเก็บท่ีปลอดภัยทุกคร้ังเม่ือใช้งานเสร็จและแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
  3.1  ตรวจสอบเคร่ืองมือ อปุกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลงัการใชง้าน 
  3.2  ทาํงานตามขั้นตอนเสมอ ถึงแมจ้ะทาํใหท้าํงานเสร็จชา้ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ เธียรไชย ยกัทะวงษ์ (2541) ศึกษา เร่ือง ทัศนคติ 
ความรู้ และพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จาํกัด 
(มหาชน) โรงงานท่าหลวง จงัหวดัสระบุรี พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส รายได ้ลกัษณะงาน และ
ประสบการณ์การอบรมต่างกนั มีความรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา 
และอายุงานต่างกัน มีความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาํดับ และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นภาพร มทัยพ์งษถ์าวร (2543) ท่ีพบว่า (1) คนงานท่ีมีอายุมาก มีการรับรู้ความเส่ียง
ดีกว่าคนงานอายุนอ้ย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ในลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั คนงานมีการรับรู้
ความเส่ียงดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นการใชเ้คร่ืองจกัร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01, 0.02 และ 0.001 ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นลินี ประทบัศร (2543) ท่ีพบว่า  
หวัหนา้งานระดบัตน้ท่ีมีอาย ุและการอบรมเร่ืองความปลอดภยัต่างกนั มีพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อริศรา 
ปาดแมน้ (2543) ศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้สภาพการทาํงานท่ีเป็นอนัตรายกบัพฤติกรรมการ
ทาํงานท่ีปลอดภยั ของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั รองเทา้บาจา แห่งประเทศไทย พบว่า พนกังานท่ีมี เพศ อาย ุวุฒิ
การศึกษา แผนกงาน อายุงานท่ีต่างกัน มีพฤติกรรมการทาํงานท่ีปลอดภยัไม่แตกต่างกนั มีเพียงพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์การอบรมต่างกนัเท่านั้น ท่ีมีพฤติกรรมการทาํงานท่ีปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามธรรมชาติของบุคคล ซ่ึงอาจมีการรับรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และ
พฤติกรรมแตกต่างกนั เม่ือมีประสบการณ์ต่างกนัหรือไดรั้บความรู้ต่างกนั ดงันั้น การจดัอบรมให้แก่พนักงาน 
ควรทาํอยา่งต่อเน่ือง และใหมี้กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ห็นสภาพทีแทจ้ริง ใหโ้อกาสทุกคนไดล้งมือ
ปฏิบติัจริง เพื่อศึกษาวิธีการแกปั้ญหาซ่ึงอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน การฝึกอบรมควรกระทาํอย่างต่อเน่ืองไม่
ควรอบรมเฉพาะพนกังานใหม่ เน่ืองจากมีการเปล่ียนหนา้ท่ีการปฏิบติังาน หรือโรงงานมีการขยายซ้ือ อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน และส่ิงสาํคญัท่ีขาดไม่ได ้คือ บริษทัฯ จะตอ้งแต่งตั้งหวัหนา้งานแต่ละส่วน ปฏิบติังาน
อย่างเขม้งวด ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตลอดเวลา และมีการตรวจสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอย่าง
สมํ่าเสมอเพ่ือใหมี้คุณภาพสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ส่ือสารและเนน้ใหพ้นกังานระลึกถึงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น เพื่อให้พนักงานรอดพน้จากการบาดเจ็บและป้องกันการ
เสียหายต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 418

ข้อเสนอแนะ 
 1.พฤติกรรมดา้นการบริหารความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานบริษทั ประมวลผล จาํกดั มีบาง
หัวขอ้ท่ีตอ้งมีการติดตาม และปรับปรุงของแต่ละแผนก อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา และผูท่ี้เคยไดรั้บการฝึกอบรม
และไม่เคยได้รับการฝึกอบรม ซ่ึงได้สรุปแต่ละตาราง เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในอนาคตแก่
พนกังานขององคก์ร และใหเ้กิดการทาํงานภายใตค้วามปลอดภยัอยา่งสูงสุด 
 2.ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการโรงงานท่ีมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ สามารถนาํขอ้มูลจากการ
วิจยัคร้ังน้ีไปใช้ในการดาํเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน 
การจดัอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอ และให้พนักงานมีการฝึกปฏิบติัจริง เพื่อให้เกิดทกัษะในการทาํงาน เห็น
แนวทางในการแกปั้ญหา และบริษทัควรมีการติดตามประเมินผลอยา่งจริงจงัตลอดเวลา 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
ฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการกองปราบปราม  กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
และ 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการกอง
ปราบปราม  กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  จาํแนกตาม  สถานภาพสมรส  อาย ุ 
ชั้นยศ  ระดบัการศึกษา  และเงินเดือน  ประชากรท่ีศึกษา เป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการกอง
ปราบปราม  กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  จาํนวน 414 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชมี้
จาํนวน 199 คน การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ส่วน
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนอยู่ใน
ระดบัสูง   2) เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนท่ีมีสถานภาพสมรส ชั้นยศ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั        
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนเจ้าหน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกนั         
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
Abstract 
 This research aimed to study 1) the working efficiency of Investigations Polices and 2) to compare the 
working efficiency of Investigations Polices by marital status, age, position, education level, and salary. The 
populations were 414 Investigations Polices and samples were 199 Investigations Polices who were sampling by 
simple random sampling. The questionnaires were distributed, and the frequency, percentage, means, S.D., t-test and 
F-test were analyzed. 
 The research results were as follows: 1) the working efficiency of Investigations Polices was at the high 
level. 2) It was not different between working efficiency and marital status, age, position and education level of 
Investigations Polices, but it was different between working efficiency and salary of Investigations Polices 
significantly at .05 levels. 
 
ความนํา 
 ระบบงานยุติธรรมของประเทศไทยนั้น ประกอบด้วยองค์กรท่ีสําคญั คือ ตาํรวจ อยัการ ศาล และ
ราชทณัฑ ์ตาํรวจเป็นองคก์รแรกของระบบงานยุติธรรม มีหนา้ท่ีในการสืบสวนสอบสวน และจบักุมผูก้ระทาํผิด
กฎหมาย อยัการมีหนา้ท่ีในการฟ้องหรือไม่ฟ้องผูก้ระทาํความผิด ศาลมีหนา้ท่ีในการพิจารณาคดีตดัสินความผิด 
และตดัสินโทษ ส่วนราชทณัฑมี์หนา้ท่ีในการนาํตวัผูก้ระทาํผิดกฎหมายมาลงโทษตามคาํพิพากษาของศาล หรือ
ตามคาํตดัสินของผูมี้อาํนาจตามกฎหมายของบา้นเมือง จากประมวลระเบียบตาํรวจ ภาคท่ี 1 ระเบียบการตาํรวจ
เก่ียวกบัคดี (เล่ม 1) ไดก้าํหนดไวว้่าตาํรวจมีหนา้ท่ี คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน รักษากฎหมายท่ีเก่ียวแก่การกระทาํผิดในทางอาญา บาํบดัทุกขแ์ละบาํรุงสุขให้แก่
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ประชาชน และดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ (ทรงวุฒิ เช้ือพลากิจ, 2550, หนา้ 13) ซ่ึงจะเห็นว่า
ภาระหนา้ท่ีของตาํรวจนั้นมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อความสงบเรียบร้อยและความเป็นอยูข่องประชาชน 
 กองบญัชาการตาํรวจแห่งชาติ มีการแบ่งหน่วยงานในสังกดัออกเป็นหลายหน่วยงาน ซ่ึง “กองบงัคบั
การกองปราบปราม” เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสังกดัอยู่ในกองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ  มีอาํนาจหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหาร ปกครองบงัคบับญัชาหน่วยงานในเขตอาํนาจการรับผดิชอบ สั่ง
การอาํนวยการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปตามนโยบายของทาง
ราชการ ปฏิบติัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามบทกฎหมายอ่ืน อนัเก่ียวกบัความผิดคดีอาญา
ทั้ งหลายทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน องค์การต่าง ๆ ให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน  ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ี
ของกองบงัคบัการกองปราบปราม ใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนการกระทาํผิดทางอาญาและสนบัสนุนการ
ป้องกนัและปราบปรามการกระทาํผิด  โดยงานดา้นการสืบสวนน้ีถือเป็นงานของตาํรวจในการป้องกนัไม่ใหเ้กิด
อาชญากรรมข้ึนได ้(พงศพ์ฒัน์  ฉายาพนัธ์ุ, 2537, หนา้ 51) ซ่ึงจากการท่ีกองบงัคบัการกองปราบปรามน้ีมีอาํนาจ
ในการดาํเนินการทัว่ประเทศในดา้นการสืบสวนน้ี หากกาํลงัพลในหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน    
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภารกิจของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ อนัจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมใน
ท่ีสุด 
 เม่ือกล่าวถึงประสิทธิภาพในดา้นการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ท่ีผ่านมาไดเ้คยมีการศึกษาวิจยัใน
เร่ืองน้ี เช่น ธนิต  บุญแมน้ (2543, หนา้ 58) ไดศึ้กษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ
ฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 6 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และได้
เสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ไดแ้ก่  1) ปัญหากาํลงัพล ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจฝ่ายสืบสวนบางหน่วยยงัขาดความรู้ความสามารถ และขาดความเขา้ใจในเทคโนโลยีสมยัใหม่ ขาดความ
สามัคคี  และปริมาณงานมีมากเกินไป  2)  ปัญหาด้านการบริหาร ซ่ึงบางหน่วยงานผูบ้ริหารยงัขาดความรู้
ความสามารถในการจดัวางตวัเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงาน ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในงานสืบสวนอยา่งถ่องแท ้และ
บางหน่วยงานผูบ้ริหารยงัขาดจริยธรรมในการปกครอง  3)  ปัญหาดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน โดยเงินเดือน
ของขา้ราชการนั้นยงัไม่เพียงพอกบัค่าครองชีพของขา้ราชการ และเงินงบประมาณท่ีทางรัฐนาํมาจดัสรรใหเ้ป็น
สวสัดิการมีนอ้ยหรือไม่มีเลย  4)  ปัญหาดา้นขวญัและกาํลงัใจ  ซ่ึงผูน้าํบางหน่วยงานยงัไม่ค่อยมีการส่งเสริมใน
ดา้นขวญัและกาํลงัใจของผูใ้ต้บงัคบับญัชาเท่าท่ีควร  และ 5)  ปัญหาด้านวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ซ่ึงวสัดุ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีสําคญั อนัไดแ้ก่ อาวุธปืน ยานพาหนะ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง วิทยุส่ือสาร โทรศพัท์มือถือนั้น 
บางหน่วยงานยงัขาดความพร้อมในดา้นน้ี  ในขณะท่ี  ทรงวุฒิ   เช้ือพลากิจ (2550) ก็ไดศึ้กษาทศันะของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจฝ่ายสืบสวน ต่อปัจจยัท่ีมีความสาํเร็จในการสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํความผิดในคดีอาญา ในกองบญัชาการ
ตาํรวจนครบาล โดยผลการศึกษาสรุปไดว้่า การไดรั้บประสบการณ์และการฝึกอบรม  และการใชป้ระโยชน์จาก
วิทยาการตาํรวจ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ไดแ้ก่ งบประมาณ เคร่ืองมือ และกาํลงัพล เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นว่างานดา้นการสืบสวน
ของตาํรวจยงัมีปัญหาและอุปสรรค ในขณะเดียวกนัก็มีปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานเช่นเดียวกนั 
เพยีงแต่การศึกษาวิจยัท่ีผา่นมาไดก้ระทาํเพยีงในส่วนของตาํรวจนครบาลเท่านั้น 
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 จากท่ีได้กล่าวมาขา้งต้น จะเห็นว่างานสืบสวนของตาํรวจซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงของการปฏิบติังาน
ยติุธรรมท่ีมีความสาํคญั และการปฏิบติังานของตาํรวจฝ่ายสืบสวนประสบปัญหาต่าง ๆ หลายดา้นดว้ยกนั ซ่ึงการ
จะปฏิบติังานดา้นการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งอาศยัการบริหารจดัการหน่วยสืบสวน และพิจารณา
เจา้หนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม เพียงพอ มีการส่งเสริมสมรรถภาพการปฏิบติังาน มีการจดัสรรปัจจยัคือทุนทรัพยใ์นการ
ปฏิบติังานสืบสวน และมีทีมงานสืบสวนท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีประกอบกนัไปด้วย  นอกจากนั้นควรมีการ
แกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ ท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนประสบอยูด่ว้ย โดยท่ีผา่นมาการศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ของตาํรวจฝ่ายสืบสวนยงัมีนอ้ย และจาํกดัอยูใ่นพื้นท่ีนครบาลเท่านั้น 
 ดงันั้นเพื่อให้ไดท้ราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนท่ีรับผิดชอบในทัว่ประเทศเช่นกองปราบปราม อนัจะเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายสืบสวนของกองปราบปรามไดป้ฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคข์อง
ทางราชการ ส่งผลดีต่อการบริหารงานยุติธรรมและมาตรฐานของสังคมโดยรวม ผูว้ิจยัจึงประสงคท่ี์จะศึกษาถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายสืบสวน  ในกองบังคับการกองปราบปราม 
กองบัญชาการสอบสวนกลาง  สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นจริง อนัจะเป็น
ประโยชนใ์นการใชเ้ป็นแนวทางวางแผนพฒันาบุคคลและองคก์รในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
 1. เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการกอง
ปราบปราม กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบั
การกองปราบปราม  กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  จาํแนกตาม  สถานภาพ
สมรส  อาย ุ ชั้นยศ  ระดบัการศึกษา  และเงินเดือน 
 
ขอบเขตของการวจิยั  
 การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการกอง
ปราบปราม กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ 
โดยมีวิธีการศึกษาดงัน้ี 
 ประชากรท่ีศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการกองปราบปราม กองบญัชาการ
ตาํรวจสอบสวนกลาง  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  สังกดักองกาํกบัการ 1 – 6 และ กองกาํกบัการปฏิบติัการพิเศษ 
จาํนวน 414 คน สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนในกองบงัคบัการ   กองปราบปราม 
กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  จาํนวน 199 คน ซ่ึงประมาณการขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อา้งถึงในพวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หนา้ 303) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .95 ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน .05 และการสุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มแบบง่าย (simple random 
sampling) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม (questionnaire) จาํนวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
คือ แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี และแบบสอบถาม
เก่ียวกบัวิธีการหาขอ้มูลในหนา้ท่ี 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนจนครบตามจาํนวน 199 ฉบบั 
ดว้ยตวัเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์สถิติทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  (Frequency) การคาํนวณค่า
ร้อยละ (percentage) การคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)   การวิเคราะห์ค่าที (t – test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F – test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าท่ีตํารวจฝ่ายสืบสวนในกอง
บังคบัการกองปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจ มดีงันี ้ 
 พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการกอง
ปราบปราม กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดย ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรับรายงานเร่ือง
อาชญากรรม การค้นพบ หรือสงสัย  รองลงมา คือด้านการหาตัวผูก้ระทําความผิดหรือหาทรัพย์สินท่ีถูก
ประทุษร้าย  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นการรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อสนบัสนุนขอ้กล่าวหา  
 2.  การวิเคราะห์ความสามารถในการหาข้อมูลในหน้าท่ี ของเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวนในกองบังคับ
การกองปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 พบว่า ความสามารถในการหาขอ้มูลในหนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนในกองบงัคบัการกอง
ปราบปราม กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ทุกขอ้จะเคยปฏิบติัในจาํนวนมากท่ีสุด 
โดยขอ้ท่ีเคยมีการปฏิบัติมากท่ีสุด ได้แก่ การหาข่าวรวบรวมขอ้เท็จจริงและหลักฐานเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบติังานสืบสวน รองลงมาคือ การสืบสวนจากทรัพยไ์ปหาคนร้ายและจากคนร้ายไปหาทรัพย ์และการฝึกอบรม
ความรู้เก่ียวกบัแผนประทุษกรรมของคนร้ายเพ่ือใหรู้้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ ตามลาํดบั  โดยขอ้ท่ีเคยมีการปฏิบติัเป็น
จาํนวนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ไม่ยอมใหผู้มี้อิทธิพลมาเก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีสืบสวน  สาํหรับค่าเฉล่ีย พบว่าในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ก็พบว่าอยู่ในระดบัสูงทุกขอ้เช่นเดียวกนั โดยขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ หา
ข่าวรวบรวมขอ้เท็จจริงและหลกัฐานเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติังานสืบสวน  รองลงมาคือ สืบสวนจากทรัพยไ์ป
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หาคนร้ายและจากคนร้ายไปหาทรัพย ์ สาํหรับขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ไม่ยอมใหผู้มี้อิทธิพลในพื้นท่ีมา
เก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีสืบสวน  
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวน ใน
กองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําแนกตาม 
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และช้ันยศ   
 พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนในกองบงัคบัการกองปราบปราม กองบญัชาการตาํรวจสอบสวน
กลาง สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีมีสถานภาพสมรส  การศึกษา และชั้นยศต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั    
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวน ใน
กองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําแนกตามอายุ 
และเงนิเดือน 
 พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการกองปราบปราม กองบญัชาการตาํรวจสอบสวน
กลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีมีอายตุ่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีไม่แตกต่างกนั  
 พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ในกองบงัคบัการ    กองปราบปราม กองบญัชาการตาํรวจสอบสวน
กลาง สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีมีเงินเดือนต่างกนั มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้น เพือ่เปรียบเทียบเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั ว่ามีคู่ใดบา้งท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี
แตกต่างกนัจึงไดท้าํการทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธีการของ LSD  
 พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนในกองบงัคบัการกองปราบปราม กองบญัชาการตาํรวจสอบสวน
กลาง สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ ท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี
แตกต่างจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่างจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ี
มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 1.  การท่ีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนอยู่ในระดบัสูง  
แสดงว่า เจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน เห็นว่าตนเองจะสามารถปฏิบติังานสืบสวนไดดี้ในทุกขั้นตอนของงาน
สืบสวน อนัเป็นการยนืยนัว่าใน 5 ขั้นตอนของงานสืบสวนนั้น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนสามารถปฏิบติังานได้
เป็นอยา่งดี  ขอ้คน้พบน้ี อาจเป็นเพราะงานดา้นการสืบสวนเป็นงานท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนไดป้ฏิบติัอยู่เป็นประจาํ 
จนเป็นส่ิงท่ีคุน้เคย และกลายเป็นผูมี้ทกัษะดา้นงานสืบสวนไปในท่ีสุด กล่าวคือการได้ปฏิบติับ่อย ๆ ก็จะเกิด
ความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญในงานสืบสวน และไม่รู้สึกว่าภารกิจท่ีตนเองปฏิบติันั้นมีความยากลาํบาก 
ท่ีสําคญัการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน มีการปฏิบติังานกนัเป็นทีม โดยมีการ
วางแผนและดาํเนินการ และมีการอาํนวยการให้การดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงการมีทีมงานร่วมกนัทาํงาน
หลายคนน้ี คนท่ีมีประสบการณ์มากกอ็าจมีการถ่ายทอดประสบการณ์ ใหค้าํแนะนาํ มีการปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่ง
แก่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจคนอ่ืน ๆ จนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจคนอ่ืน ๆ เขา้ใจในงานสืบสวนในระดบัท่ีเห็นว่าตนเองสามารถ
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ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนของงานสืบสวน ลกัษณะการทาํงานเป็นประจาํจนเกิดทกัษะ และ
การทาํงานเป็นทีม โดยมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนมีการถ่ายทอดประสบการณ์ใหแ้ก่กนัและกนัน้ี จะ
ทาํให้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนไดรั้บการพฒันาการทาํงานมาเป็นลาํดบัจนเกิดประสิทธิภาพในงานดา้นการ
สืบสวนในท่ีสุด ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพของ อุดม   ทุมโฆษิต (2545, หนา้ 14) 
ท่ีกล่าวไวว้่า การพฒันาประสิทธิภาพ สามารถพฒันาไดท้ั้งในระดบัปัจเจกบุคคล เช่น การพฒันาทกัษะ ความรู้ 
และเจตคติ และในระดบักลุ่ม ท่ีเกิดจากความสามคัคี ลกัษณะผูน้าํ โครงสร้าง และฐานะและบทบาทของกลุ่ม จน
เกิดเป็นความสามารถในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนส่วนใหญ่จะตอ้งผา่นการฝึกอบรม
จากสถาบนัของตาํรวจในระดบัต่าง ๆ มาแลว้ ยอ่มซึมซบัเอาวิธีปฏิบติังานดา้นงานสืบสวนเขา้ไปไวใ้นตวัไม่มาก
ก็นอ้ย อีกทั้งบางส่วนก็ขวานขวายหาความรู้เพิ่มเติมจากสถาบนัการศึกษาของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติและใน
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนย่อมจะไดรั้บความรู้ใหม่ๆ ท่ีสามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นงาน
สืบสวน จนทาํให้การปฏิบติังานสืบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งผลการศึกษาของ สราวุธ   
จินดาคาํ (2544) ท่ีไดศึ้กษาถึงทศันะของตาํรวจจราจรในกรุงเทพมหานครต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความรู้ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหก้ารปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
มีคุณภาพได้ ดังนั้นการท่ีเจ้าหน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนได้รับการอบรมความรู้ ฝึกทบทวนเป็นประจาํ   และ
ขวนขวายหาความรู้จากสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ เพิม่เติม กอ็าจมีผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงกเ็ป็นได ้  
 2.  การท่ีเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่เงินเดือนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนท่ีมีเงินเดือนตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่าง
จากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และเงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ข้ึนไป ทั้งน้ี การท่ีเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจฝ่ายสืบสวนท่ีมีเงินเดือนในระดบักลาง ๆ มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ อาจ
เป็นเพราะเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนในกลุ่มดงักล่าว คือบุคคลท่ีทาํงานมาระยะหน่ึงแลว้ เพราะไดเ้งินเดือนใน
ระดบัท่ีมากกว่าคนท่ีทาํงานในระยะเร่ิมตน้ ถือเป็นอยู่ในวยัทาํงาน และผ่านประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาใน
ระดบัหน่ึง จึงมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ จึงทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นงาน
สืบสวนแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ ไปดว้ย  เพราะกลุ่มเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีเงินเดือนในระดบั 10,001 – 20,000 บาทน้ี 
เม่ือประมาณจาํนวนเงินเดือนท่ีไดรั้บ ก็จะทราบว่าเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุไม่มากนกั จึงเป็นไปไดว้่ายงัไม่มี
ภาระทางครอบครัวท่ีรับผดิชอบมาก ทาํใหส้ามารถทุ่มเททาํงานดา้นการสืบสวนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ประกอบกบัช่วงวยั
น้ีเป็นช่วงท่ีอาจสนุกกบังาน ตอ้งการแสดงความรู้ความสามารถใหเ้ป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย นอกจากนั้นเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจฝ่ายสืบสวนกลุ่มน้ีท่ีถือว่ามีประสบการณ์ในงานสืบสวนมาเป็นระยะเวลาหน่ึง   ก็อาจมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีสามารถเก้ือหนุนต่อการการปฏิบติังานสืบสวนได ้เพราะการปฏิบติังานสืบสวนตอ้งมีการพึ่งพา
อาศยับุคคลอ่ืน ๆ ดว้ย ดงันั้นการใชเ้วลาในการสร้างเครือข่าย และมีปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายในเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
กลุ่มน้ีอาจทาํได้แตกต่างจากเจ้าหน้าท่ีตาํรวจกลุ่มท่ีมีเงินเดือนในระดับอ่ืน ๆ ก็เป็นได้ คือ มีรายได้ท่ีพอจะ
สนบัสนุนกิจกรรมท่ีตอ้งพบปะกนั ในขณะเดียวกนักอ็าจไม่มีภาระทางครอบครัวท่ีตอ้งรับผิดชอบมากนกั จึงเป็น
กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า แมว้่าปัจจยัเร่ือง
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เงินเดือนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่ใช่ว่าคนท่ีมีเงินเดือนมากจะมีประสิทธิภาพ
การทาํงานแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน กลบักลายเป็นว่ากลุ่มท่ีไดรั้บเงินเดือนในระดับกลาง ๆ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการสืบสวนแตกต่างกับผูท่ี้มีเงินเดือนกลุ่มอ่ืน ๆ เพราะอาจมีปัจจัยทางสังคมอ่ืน ๆ เขา้มา
เก่ียวขอ้ง  ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางจิตใจตามทฤษฎีของเบยต์นั (Bayton) ท่ี  อรษา   โพธ์ิทอง 
(2537, หนา้  48 - 52) กล่าวไวว้่า จิตใจของมนุษยมี์ความตอ้งการความรัก ช่ือเสียง  เกียรติยศ และความเด่น  และ
ตอ้งการท่ีจะรักษาเกียรติยศช่ือเสียงและความเด่นนั้นใหค้งอยูต่ลอดไป หากพิจารณาตามน้ี การท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
ฝ่ายสืบสวนในกลุ่มท่ีมีเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงท่ีอายไุม่มาก และเป็นช่วงวยัทาํงานน้ีมี
ปัจจยัทางสังคมท่ีพร้อมสนบัสนุนใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้จึงทุ่มเททาํงานเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับ สร้างช่ือเสียง
เกียรติยศใหก้บัตนเองดว้ยงานท่ีทาํ และพยายามยามรักษาผลงานของตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษส์าํหรับผูบ้งัคบับญัชา 
จนทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจกลุ่มน้ีแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆ ก็อาจเป็นได ้ 
นอกจากนั้นผลการวิจยัน้ี ยงัสอดคลอ้งกับแนวคิดด้านความพึงพอใจในการทาํงานตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg)  ท่ี  อรษา   โพธ์ิทอง (2537, หนา้ 48 - 52) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัสร้างแรงจูงใจดา้นการไดมี้โอกาสพฒันา
ความรู้ความสามารถ และมีปัจจยัดา้นสุขอนามยั เช่น เงินเดือน และความมัน่คงในงาน ท่ีสัมพนัธ์กบัการทาํงาน 
ในกรณีน้ีก็คือการท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนในกลุ่มเงินเดือนดงักล่าว ถือไดว้่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีไดท้าํงานมา
ระยะหน่ึงแลว้ จึงมีทั้งประสบการณ์การทาํงาน การไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถ มีเงินเดือน และมีอาชีพ
ท่ีมัน่คงกบัชีวิต เม่ือรวมปัจจยัจูงใจทั้ งหมดเขา้ด้วยกนั จึงทาํให้เจ้าหน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนกลุ่มน้ีมีลกัษณะ
เฉพาะท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการสืบสวนไดแ้ตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ ก็อาจเป็นไปได ้ขอ้คน้พบน้ีแสดงให้
เห็นวา่ ปัจจยัท่ีอาจทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน 
จะประกอบไปด้วยแรงกระตุ้นภายในของบุคคล  และความต้องการอนัเน่ืองจากสภาพสังคม ซ่ึงจะมีความ
สอดคลอ้งกับทฤษฎีลาํดับขั้นของเมอร์เรย  ์ (Murray) ท่ีผลการวิจัยพบว่าบุคคลท่ีมีเงินเดือนแตกต่างกัน                  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีแตกต่างกนัน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมบูรณ์   ไกรแกว้ (2532) ท่ีไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู และพบว่าตวัแปรดา้นความพึงพอใจในรายได้
รวม และระดบัเงินเดือน มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 แมว้่าเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีในระดบัสูง แต่ก็เป็นการ
แสดงถึงความชาํนาญในงานสืบสวนท่ีสูงพอท่ีจะปฏิบติังานไดเ้ท่านั้น เพราะยงัไม่มีดา้นใดท่ีมีลกัษณะสูงมาก 
ดงันั้นควรจะไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนใหมี้ขีดความสามารถในการปฏิบติั
หน้าท่ีให้สูงยิ่งข้ึนต่อไป ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยด้านเงินเดือน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ดงันั้นแนวทางการพฒันาบุคลากรดา้นงานสืบสวน ผูเ้ก่ียวขอ้งควรจะจาํแนกเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจฝ่ายสืบสวนออกเป็นแต่ละกลุ่มเงินเดือน แล้วพฒันาขีดความสามารถด้านงานสืบสวนให้ตรงตาม
คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน  รวมทั้งควรพิจารณาค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ให้กบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่าย
สืบสวนเพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี อนัจะทาํให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นงาน
สืบสวนสูงข้ึนตามไปดว้ย 
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Phramaha Rewat Choobida** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์คุณธรรมของตวัละครเอก และตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่น
ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกท่ีเป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิตแบบวิถีพทุธ ตวัละครท่ีนาํมาศึกษาวิเคราะห์ มีทั้งส้ิน 
12 ตวัละคร เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือมหาเวสสันดรชาดก ฉบบั 13 กณัฑ ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และเก็บ

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาเวสสันดรชาดก ตวัละคร และคุณธรรม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
วิธีการวิเคราะหเ์น้ือหา และนาํเสนอดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห ์
 ผลการวิจยัพบว่า คุณธรรมของตวัละครเอกในมหาเวสสันดรชาดกมีการนาํเสนอคุณธรรมอนัเป็นขอ้
ปฏิบติัในระดบัปัจเจกชนของตวัละครเอก โดยช้ีให้เห็นคุณธรรมในการปฏิบติัตนของลูก สามี และพ่อ ซ่ึงเป็น
ตน้แบบท่ีดีในการครองตน อนัอาํนวยประโยชน์สุขส่วนตนได้อย่างเหมาะสม และพบว่า ได้มีการนําเสนอ
คุณธรรมอนัเป็นขอ้ปฏิบติัในระดบัสังคมของตวัละครเอก โดยมุ่งไปท่ีคุณธรรมในการปฏิบติัตนของผูป้กครอง 
มิตรสหาย และนักบวช ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีดีในการครองคนและครองงาน อนัเป็นเหตุบนัดาลความสงบสุขต่อ
บุคคลในสังคมโดยส่วนรวม คุณธรรมของตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่นปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกพบว่า 
ไดมี้การนาํเสนอคุณธรรมอนัเป็นขอ้ปฏิบติัในระดบัปัจเจกชนของตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่น โดยแสดงให้
เห็นคุณธรรม ในการปฏิบติัตนของพ่อ แม่ สามี ภรรยา และลูก ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการครองเรือนและครองใจ
ซ่ึงกนัและกนั อนัก่อใหเ้กิดสันติสุขในครอบครัวอยา่งจีรังย ัง่ยืน และพบว่า ไดมี้การนาํเสนอคุณธรรมอนัเป็นขอ้
ปฏิบติัในระดบัสงัคมของตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่น โดยมุ่งเนน้คุณธรรมในการปฏิบติัตนของกษตัริย ์มิตร
สหาย นกับวช ผูรั้บใช ้และเทพเจา้ ซ่ึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการครองคนและครองงาน อนัเป็นปัจจยัเก้ือกลูต่อการ
สร้างสรรคสั์งคมส่วนรวมใหมี้สนัติภาพอยา่งมัน่คง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to analyze the virtue of the important character and supporting 
characters that had prominent role in Mahavessantara Jataka which was the pattern of Buddhists way of life. 
This was study about 12 characters. It used data from Mahavessantara Jataka at 13 sermons of Ministry of 
Education and collected data from documents and researches as the secondary source about Mahavessantara 
Jataka, characters and virtue. The Data was analyzed by content analyzing and presented them by descriptive 
analysis. 
 The research findings were that the virtue of the important character in Mahavessantara Jataka was 
presented by practicing the virtue in individual level by showing the behavior’s virtue of son, husband and 
father that was the best way to live and suit selfness and that the important character’s virtue was presented by 
practicing in social level by focusing on the virtue in act of the ruler, friendship and priest. This is good patterns 
for managing people and jobs for making a peace with other people in social life, and the virtue of the 
supporting characters that had prominent role in Mahavessantara Jataka was presented by practicing in 
individual level by showing the virtue in act of father, mother, husband, wife and child that was good sample to 
keep householder together and keep peace of family forever and the virtue of supporting characters that had 
prominent was presented by practicing in social level by focusing on the virtue in act of the king, friendship,  
priest, servant and indra that was good patterns for managing people and jobs to support the creation to make a 
peace for society stably. 
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ความนํา 
 มหาเวสสันดรชาดก เป็นพระประวติัของพระพุทธเจา้ เม่ือคร้ังเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบรม
โพธิสัตว ์นบัเป็นพระชาติท่ี 10 ในทศชาติชาดก ซ่ึงมีเน้ือความปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มท่ี 28 เน้ือเร่ืองเดิม
ของชาดกเร่ืองน้ีเป็นคาถาภาษาบาลี จาํนวน 1,000 คาถา ต่อมาผูรู้้ภาษาบาลี เห็นคุณประโยชน์ของมหาเวสสันดร
ชาดก ท่ีสามารถโนม้นา้วกล่อมเกลาจิตใจของผูอ่้านและผูฟั้งใหมี้ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่เพ่ือนมนุษย ์อนัจะนาํมา
ซ่ึงสนัติสุขต่อประเทศชาติ จึงไดน้าํมาแปลและแต่งเป็นภาษาไทย ตั้งแต่คร้ังสุโขทยัเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบนั 
 ปัจจุบนัสังคมไทย กาํลงัเผชิญวิกฤตเชิงค่านิยมและความอ่อนแอเชิงจริยธรรม และคุณธรรมอย่าง
รุนแรง ดงัปรากฏเป็นข่าวทางส่ือมวลชนอยูเ่นือง ๆ ดงันั้น เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในสังคม ใหเ้ป่ียมไป
ดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม จาํเป็นตอ้งมีตวัอยา่งท่ีดี เป็นตน้แบบในการดาํเนินชีวิต ซ่ึงสามารถหาไดใ้นเร่ืองมหา
เวสสันดรชาดก เพราะตวัละครท่ีปรากฏในเร่ือง ไดส้ะทอ้นแนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา อนั
เป็นแบบอยา่งการดาํเนินชีวิตภายในกรอบศีลธรรมจรรยา โดยเฉพาะเป็นการสอนหลกัธรรมโดยการยกเอาบุคคล
เป็นตวัอยา่งเพ่ือใหเ้ห็นถึงธรรมท่ีแทรกอยู ่ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างบารมีธรรมใหเ้กิดข้ึนแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
 การนาํเอาหลกัการทางพระพทุธศาสนามาขยายความพฤติกรรมของตวัละคร จะทาํใหเ้กิดความชดัเจน
ยิง่ข้ึนและทาํใหเ้ห็นถึงคุณธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมต่าง ๆ ของตวัละคร เพราะเป็นการส่งเสริมปัญญาและเป็น
แนวปฏิบติั เพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาสังคมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นประโยชน์ โดยสามารถประยกุต์เป็น
แนวทางในการดาํเนินชีวิตของตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณธรรมของตัวละครในมหาเวสสันดรชาดก โดยใช้
แนวคิดดา้นคุณธรรมตามหลกัพทุธธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลกัเกณฑ ์ในการวิเคราะห์ตวัละครเอก และ
ตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่นปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกว่ามีคุณธรรมด้านไหนบ้าง และได้สะท้อน
แบบอยา่งทางคุณธรรมอยา่งไร ทั้งน้ี เพื่อจะช่วยใหพุ้ทธศาสนิกชนสามารถแยกแยะคุณธรรมท่ีสังคมพึงประสงค์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พร้อมทั้งนาํแบบอยา่งของตวัละครท่ีดีไปปฏิบติัตามต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อวิเคราะห์คุณธรรมของตวัละครเอกในมหาเวสสันดรชาดกท่ีเป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิตแบบ  
วิถีพทุธ 
 2. เพื่อวิเคราะห์คุณธรรมของตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่นปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกท่ีเป็น
ตน้แบบการดาํเนินชีวิตแบบวิถีพทุธ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ืองคุณธรรมของตัวละครในมหาเวสสันดรชาดก มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
คุณธรรมของตวัละครเอก และตวัละครประกอบในมหาเวสสนัดรชาดกท่ีเป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิตแบบวิถีพทุธ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 งานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (documentary research) ขอ้มูลท่ีรวบรวมมา  จึงประกอบดว้ย
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  จาํนวน 3 กลุ่ม คือ 
  1. เกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวัละครเอก และตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่นปรากฏใน
มหาเวสสันดรชาดกท่ีเป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ จากหนงัสือมหาเวสสันดรชาดก ฉบบั 13 กณัฑ ์
ของกระทรวงศึกษาธิการ พิมพค์ร้ังท่ี 12 จดัพิมพโ์ดยองคก์ารคา้ของคุรุสภา พ.ศ. 2531 ตวัละครท่ีนาํมาศึกษา
วิเคราะหมี์ทั้งส้ิน 12 ตวัละคร คือ ตวัละครเอก ไดแ้ก่ พระเวสสันดร ตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่น ไดแ้ก่ พระ
เจา้สญชยั พระนางผุสดี พระนางมทัรี พระชาลี พระกณัหา กษตัริยเ์จตราษฎร์ ชูชก อมิตตดา อจัจุตฤาษี เจตบุตร 
และพระอินทร์ และเกบ็ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาเวสสนัดรชาดก  
  2. เกบ็ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัละคร 
  3. เกบ็ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์น้ือหาใหต้รงกบัวตัถุประสงค ์
และกรอบแนวคิดของงานวิจยั ดงัน้ี 
  1. วิเคราะหคุ์ณธรรมของตวัละครเอกในมหาเวสสันดรชาดกท่ีเป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิต
แบบวิถีพทุธในระดบัปัจเจกชนและระดบัสงัคม 
  2. วิเคราะหคุ์ณธรรมของตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่นปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกท่ี
เป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิตแบบวิถีพทุธในระดบัปัจเจกชนและระดบัสงัคม 
  3. การนําเสนอผลการวิจัยสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(descriptive analysis) 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์คุณธรรมของตวัละครในมหาเวสสันดรชาดกพบว่า มีสาระท่ีน่าสนใจซ่ึงจะไดส้รุปผล
และอภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี  
  1. คุณธรรมของตวัละครเอกในมหาเวสสันดรชาดกท่ีเป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิตแบบวิถี
พุทธพบว่า พฤติกรรมของตวัละครเอก คือ พระเวสสันดร สะทอ้นใหเ้ห็นคุณธรรมอนัเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบติัได ้2 ระดบั คือ ระดบัปัจเจกชน และระดบัสังคม ในระดบัปัจเจกชน คุณธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมของตวั
ละครเอก คือ 1) คุณธรรมของพระเวสสนัดรในฐานะท่ีเป็นลูกท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความกตญัญูกตเวที และ
ความยึดมัน่ในการทาํความดี อนัเป็นแบบอย่างของลูก ท่ีดี ซ่ึงเป็นท่ีปรารถนาของบุพการี สอดคลอ้งกบัทศันะของ
พระมหาสุชาติ นาถกโร (2545, หนา้ 17) ท่ีกล่าวว่า บิดามารดาปรารถนาอภิชาตบุตร เพราะเป็นบุตรท่ีสร้างความ
เจริญรุ่งเรือง สร้างเกียรติยศช่ือเสียงมาสู่วงศส์กุล 2) คุณธรรมของพระเวสสันดรในฐานะท่ีเป็นสามีท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ 
ความรักภรรยา ความซ่ือสัตยต่์อภรรยา และการมอบความเป็นใหญ่ใหภ้รรยา อนัเป็นแบบอยา่งของสามีท่ีดี ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ภรรยาตามหนา้ท่ีของสามี ในฐานะผูน้าํครอบครัว สอดคลอ้งกบัทศันะของพระ
มหาสุชาติ นาถกโร (2545, หนา้ 119) ท่ีกล่าววา่ การใชชี้วิตร่วมกนัของสองชีวิตท่ีแตกต่างกนัโดยเพศ จาํเป็นตอ้งรู้จกั
รับผิดชอบหนา้ท่ี ท่ีมีความผกูพนั มีความเกรงใจแก่กนั ใหเ้กียรติแก่กนั มีความรักครองใจกนั การอาทรห่วงใย ให้
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การสงเคราะห์แก่กนั เป็นการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 3) คุณธรรมของพระเวสสันดรในฐานะท่ีเป็น
พ่อท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความห่วงใยลูก และการสั่งสอนลูกใหย้ึดมัน่ในความดี อนัเป็นแบบอยา่งของพ่อท่ีดี ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงการสงเคราะห์ อนุเคราะห์บุตรธิดาตามภาระหนา้ท่ีของพ่อในฐานะเป็นบุพการีชน สอดคลอ้งกบัทศันะของ
พระมหาภูเนตุ จนัทร์จิต (2541, หนา้ 51) ท่ีกล่าวว่า หนา้ท่ีทั้งมวลท่ีมารดาบิดาไดป้ฏิบติัต่อบุตรธิดานั้น เป็นภาระท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงความรัก ความปรารถนาท่ีดี ความห่วงใยเอ้ืออาทร ท่ีเป็นพนัธะผกูมดัระหว่างมารดาบิดากบับุตรธิดา
อยา่งแนบแน่น 
  ส่วนในระดบัสังคม คุณธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมของตวัละครเอก คือ 1) คุณธรรมของ
พระเวสสันดรในฐานะท่ีเป็นผูป้กครองท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความเอ้ืออาทรต่อประชาชน และความยึดมัน่ในมติมหาชน 
อนัเป็นแบบอยา่งของนกัปกครองท่ีดี ซ่ึงมีการบาํเพญ็ประโยชน์ โดยมุ่งบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขใหแ้ก่มหาชนอยา่งแทจ้ริง 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระสุรเมธ อภิญฺ าโณ (2548, หนา้ 109) ท่ีกล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของนกัปกครอง คือ การ
สร้างความสงบสุขใหแ้ก่ผูใ้ตป้กครอง การปกครองท่ีดีตอ้งมุ่งใหค้วามสุขพื้นฐานแก่ประชาชน และดาํเนินชีวิตท่ีสงบ
เรียบง่าย เห็นประโยชนสุ์ขของผูใ้ตป้กครองสาํคญักวา่ความสุขส่วนตน 2) คุณธรรมของพระเวสสนัดรในฐานะท่ีเป็น
มิตรสหายท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อมิตรสหาย และการป้องกนัภยัใหแ้ก่มิตรสหาย อนัเป็นแบบอยา่งของ
มิตรสหายท่ีดี ซ่ึงมีกลัยาณธรรมเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังใจต่อกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของพระราชบณัฑิต และคนอ่ืน ๆ 
(2542, หน้า 52) ท่ีกล่าวว่า การคบหาสมาคมกนัฉันท์มิตร ทุกฝ่ายจะตอ้งมีความรัก ความจริงใจ สุจริตใจต่อกนั 
สามารถเสียสละประโยชนสุ์ขของตนเพ่ือคนอ่ืน 3) คุณธรรมของพระเวสสนัดรในฐานะท่ีเป็นนกับวชท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ 
การรักษาศีล และการมีเมตตา อนัเป็นแบบอย่างของนกับวชท่ีดี ซ่ึงมีการปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีของผูถื้อบวชโดยมิได้
บกพร่องทั้งดา้นศีลธรรมและเมตตาธรรม สอดคลอ้งกับประจักษ์ ประภาพิทยากร (2522, หน้า 136) ได้กล่าวว่า 
ขณะท่ีประทบัอยู่ ณ เขาวงกตนั้น พระเวสสันดรทรงบาํเพ็ญกิจวตัร ทรงปฏิบติัตามกิจของดาบสทุกประการ คือ 
บาํเพญ็ศีลหา้รวมทั้งเมถุนวิรัติ เวลากลางคืน ทรงบูชาไฟ และเจริญพรหมวิหาร 
  2. คุณธรรมของตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่นปรากฏในมหาเวสสันดรชาดกท่ีเป็น
ตน้แบบการดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธพบว่า พฤติกรรมของตัวละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่น ทั้ง 11 ตวัละคร 
สะทอ้นใหเ้ห็นคุณธรรมอนัเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัได ้2 ระดบั คือ ระดบัปัจเจกชน และระดบัสังคม 
ในระดบัปัจเจกชน คุณธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมของตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่น คือ 1) คุณธรรมของพระ
เจา้สญชยัในฐานะท่ีเป็นพ่อท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ การใหค้วามรัก   การใหก้ารศึกษา การจดัหาคู่ครองให ้และการมอบ
ราชสมบติั อนัเป็นแบบอยา่งของพ่อท่ีดี ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนสาํคญัยิง่ในพฒันาคุณภาพชีวิตของลูก ทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ เพื่อใหเ้ป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรมตามท่ีตั้งใจไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของช่อรัตน ์ไวยฉยัยา (2545, หนา้ 90) 
ท่ีพบว่า บทบาทของพ่อนอกจากเป็นพ่อท่ีดีใหค้วามรัก คอยอบรมเล้ียงดูบุตรแลว้ ยงัตอ้งจดัหาทรัพยส์มบติัไวใ้ห้
บุตรอีกดว้ย 2) คุณธรรมของพระนางผุสดีในฐานะท่ีเป็นแม่ท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความรักลูก และการส่งเสริมการทาํ
ความดีของลูก อนัเป็นแบบอย่างของแม่ท่ีดี ซ่ึงมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถท่ีจะให้ลูกพน้จากปัญหา
ชีวิต ทั้งยงัเก้ือหนุนใหลู้กอิงอาศยัคุณธรรมแห่งชีวิตท่ีดีงามอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัสังเวียน ภู่ระหงษ ์(2510, หนา้ 
56) ไดก้ล่าวว่า พระนางผสุดีเป็นแม่ท่ีรักและนิยมลูกว่าประเสริฐอยูต่ลอดเวลา ไม่เคยตาํหนิในการกระทาํของลูก
ว่าเป็นความผิด กลบัสนับสนุนและส่งเสริมให้บาํเพญ็ทานตามใจปรารถนา และคุณธรรมของพระนางมทัรีใน
ฐานะท่ีเป็นแม่ท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความรักลูก และความรับผิดชอบในการเล้ียงดูอบรมสั่งสอนลูก อนัเป็นแบบอยา่ง
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ของแม่ท่ีดี ซ่ึงมีการประพฤติปฏิบติัตามหนา้ท่ีของแม่อยา่งครบถว้น สอดคลอ้งกบัจนัทรา เรือนทองดี (2547, หนา้ 
124) ไดก้ล่าวว่า พระนางมทัรีมีความรักความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ด และให้คาํสั่งสอนท่ีดีแก่ลูก 3) 
คุณธรรมของพระเจา้สญชยัในฐานะท่ีเป็นสามีท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความรักภรรยา อนัเป็นแบบอยา่งของสามีท่ีดี ซ่ึงมี
การสงเคราะห์บาํรุงรักษาและปฏิบติัหนา้ท่ีต่อภรรยาอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสมภพ ชีวรัฐพฒัน์ (2540, หนา้ 
87) ไดก้ล่าวว่า สามีเป็นหัวหนา้ครอบครัว ทาํหนา้ท่ีหาเล้ียงครอบครัว ใหค้วามรักความอบอุ่น ความมัน่คง และ
ความปลอดภยัแก่ครอบครัว และคุณธรรมของชูชกในฐานะท่ีเป็นสามีท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความรักภรรยา และความ
รับผิดชอบในการเล้ียงดูภรรยา อนัเป็นแบบอย่างของสามีท่ีดี ซ่ึงมีการใชค้วามพยายามทุกวิถีทางเพ่ือใหภ้รรยามี
สวสัดิภาพและความสะดวกสบายอยู่เสมอ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของช่อรัตน์ ไวยฉัยยา (2545, หนา้ 50) ท่ีพบว่า 
บทบาทของสามีท่ีดีนั้นจะตอ้งเล้ียงดู รักห่วงใย ปกป้องคุม้ครองภรรยาใหไ้ดรั้บความสุขกายสุขใจ 4) คุณธรรม
ของพระนางผสุดีในฐานะท่ีเป็นภรรยาท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดีต่อสามี อนัเป็นแบบอยา่งของภรรยาท่ีดี ซ่ึง
มีการปฏิบติัตามถอ้ยคาํของสามีดว้ยความเคารพโดยยดึถือราชธรรมประเพณีเป็นสาํคญั สอดคลอ้งกบัวรรณดี เอ้ือ
สถาพร, วนัทนา สุดสว่าง, และวชิรา รัตนภุมมะ (2515, หนา้ 151) ไดก้ล่าววา่ พระนางผสุดีเม่ือขอโทษไม่ไดแ้ลว้
นางก็ไม่ใชว้ิธีรุนแรงขดัแยง้ใด ๆ อีก น้ีเป็นการแสดงถึงการรู้และรักษาแบบอยา่งราชประเพณีอยา่งหน่ึง อีกอยา่ง
หน่ึง เป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อสามีตามแบบอยา่งนางกษตัริย ์เพราะเป็นท่ีตระหนกัอยูแ่ลว้ว่า ขตัติยกษตัริย์
ตรัสส่ิงใดแลว้ไม่คืนคาํได ้คุณธรรมของพระนางมทัรีในฐานะท่ีเป็นภรรยาท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความจงรักภกัดี ต่อ
สามี และความเป็นกลัยาณมิตรต่อสามี อนัเป็นแบบอย่างของภรรยาท่ีดี ซ่ึงมีการประพฤติปฏิบติัต่อสามีอย่าง
สมบูรณ์แบบ โดยไม่บกพร่องในหนา้ท่ีภรรยา และดาํรงตนอยูใ่นฐานะแห่งภรรยาท่ีแสนประเสริฐ สอดคลอ้งกบั
ทศันะของพระพิจิตรธรรมพาที (ชยัวฒัน์ ธมฺมวฑฺฒโน) (2543, หนา้ 111) ท่ีกล่าวว่า พระนางมทัรีเป็นแบบอยา่ง
ของภรรยาผูมี้ลกัษณะเป็นกลัยาณมิตรของสามี สนบัสนุนเป้าหมายชีวิตอนัประเสริฐท่ีสามีไดต้ั้งไว ้และยงัเป็น
แม่บทแม่แบบของภรรยาตามทศันะของคนตะวนัออก เช่น ปฏิบติัดูแลเร่ืองขา้วปลาอาหาร เป็นตน้ ทรงคุณธรรม
สําคญั คือ ซ่ือตรง จงรัก หนักแน่น และคุณธรรมของอมิตตดาในฐานะท่ีเป็นภรรยาท่ีปรากฏ ได้แก่ ความ
รับผิดชอบในการปรนนิบติัสามี  อนัเป็นแบบอยา่งของภรรยาท่ีดี ซ่ึงมีการประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีพอใจของ
สามี โดยตั้งใจทาํหนา้ท่ีแม่บา้นอยา่งไม่บกพร่อง ดว้ยความอดทนขยนัหมัน่เพียร สอดคลอ้งกบัทศันะของจนัทรา 
เรือนทองดี (2547, หนา้ 160) ท่ีกล่าวว่า ผูห้ญิงตอ้งปฏิบติัตนอย่างดีท่ีสุด โดยวางตนใหเ้ป็นแม่บา้นแม่เรือนท่ีดี 
คอยปรนนิบติัและเอาใจใส่สามีและลูก ทั้งเร่ืองอาหารการกิน การจดัเกบ็และทาํความสะอาดบา้นเรือนใหมี้ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ทาํตวัเป็นภรรยาท่ีดีพร้อมไม่บกพร่อง 5) คุณธรรมของพระชาลีและพระกณัหาในฐานะท่ี
เป็นลูกท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความกตญัญูกตเวที และความโอบออ้มอารี อนัเป็นแบบอย่างของลูกท่ีดี ซ่ึงมีการปฏิบติั
ตนตามคาํสั่งสอนของพ่อโดยความเคารพ และเป็นผูมี้ส่วนสําคญัในการสนบัสนุนใหอุ้ดมการณ์ของพ่อสัมฤทธ์ิ
ผลโดยชอบธรรมและสง่างามอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัทศันะของพระมหาธวชั เขมธโช (2538, หนา้ 30) ท่ีกล่าวว่า 
การท่ีพระกมุารทั้งสองยนิดีไปเป็นทาสและทาสีของชูชก ตามคาํของพระเวสสันดรคร้ังแรกนั้น จดัว่าเป็นการช่วย
พระบิดาให้สําเร็จสมความประสงคโ์ดยแท ้และคุณธรรมของอมิตตดาในฐานะท่ีเป็นลูกท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความ
กตญัญูกตเวทีต่อบิดามารดา อนัเป็นแบบอยา่งของลูกท่ีดี ซ่ึงมีการประพฤติตนเป็นลูกท่ีว่านอนสอนง่ายใหค้วาม
เคารพเช่ือฟัง และยินดีปฏิบติัตามความตอ้งการของบิดามารดาเป็นอย่างดี สอดคลอ้งกบัทศันะของจนัทรา เรือน
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ทองดี (2547, หนา้ 115) ท่ีกล่าวว่า อมิตตดาแสดงความกตญัญูตอบแทนพระคุณบุพการีท่ีเล้ียงดูมา จึงตอ้งยอมไป
เป็นเมียทาสของชูชก แมชู้ชกจะแก่คราวพอ่และมีรูปร่างอปัลกัษณ์น่ารังเกียจกต็าม 
  ส่วนในระดบัสังคม คุณธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมของตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่น 
คือ 1) คุณธรรมของพระเจา้สญชยัในฐานะท่ีเป็นกษตัริยท่ี์ปรากฏ ไดแ้ก่ ความยดึมัน่ในมติของมหาชน และความ
เสียสละเพื่อปวงชน อนัเป็นแบบอยา่งของกษตัริยท่ี์ดี ซ่ึงมีการสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดข้ึนแก่พสกนิกรโดยยึด
มั่นในขัตติยราชประเพณีมากกว่าความรักในพระโอรส อันเป็นการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีความเป็น
ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัทศันะของพระมหาธวชั เขมธโช (2538, หนา้ 123) ท่ีกล่าวว่า ผูป้กครอง
นั้นจะตอ้งทาํหนา้ท่ีทั้งสองอยา่งไปพร้อม ๆ กนั คือ ตอ้งใหก้ารรักษาคุม้ครองป้องกนัแผน่ดินในตาํแหน่งกษตัริย ์
และต้องให้การบริหารการปกครองโดยธรรม 2) คุณธรรมของกษตัริยเ์จตราษฎร์ในฐานะท่ีเป็นมิตรสหายท่ี
ปรากฏ ได้แก่ ความมีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการป้องกันภัย อนัเป็นแบบอย่างของมิตรสหายท่ีดี ซ่ึงมีการ
แสดงออกถึงความเป็นผูมี้จิตใจกวา้งขวางพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนในยามส้ินยศหมดวาสนา อนัเป็นคุณลกัษณะ
ของความเป็นมิตรแท ้สอดคลอ้งกบัทศันะของบุญทนั คนใจบุญ (2544, หนา้ 72) ท่ีกล่าวว่า กษตัริยเ์จตราษฎร์ให้
อาหารท่ีพกัพงิและดูแลเป็นอยา่งดี ขณะท่ีพระเวสสนัดรเดินทางไปถึง เม่ือเสด็จเขา้สู่ป่า    กย็งัมอบหมายใหพ้ราน
เจตบุตรดูแลมิใหใ้ครเขา้ไปทาํร้ายหรือรบกวนการบาํเพญ็พรตของพระเวสสันดร 3) คุณธรรมของอจัจุตฤาษีใน
ฐานะท่ีเป็นนกับวชท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ ความโอบออ้มอารี และความซ่ือตรง อนัเป็นแบบอย่างของนกับวชท่ีดี ซ่ึงมี
หลกัการดาํรงตนต่อผูอ่ื้นอย่างโปร่งใส อนัประกอบไปดว้ยเจตนาท่ีเป็นธรรม มองคนในแง่ดี และแสดงความมี
นํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สอดคลอ้งกบัทศันะของพระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) (2533, หน้า 126) ท่ีกล่าวว่า พวก
นกับวชผูแ้สวงบุญยอ่มมากไปดว้ยเมตตาจิตใฝ่ใจในธรรม เป็นนกับริกรรมมนต ์บาํเพญ็บุญเพิ่มกุศลในป่าใหญ่ 4) 
คุณธรรมของเจตบุตรในฐานะท่ีเป็นผูรั้บใชท่ี้ปรากฏ ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์และความมีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่อนัเป็น
แบบอยา่งของผูรั้บใชท่ี้ดี ซ่ึงมีการประพฤติตนตามหลกัการพฒันาคุณภาพชีวิตอนัก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองใน
หน้าท่ีการงานอย่างย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัทศันะของพระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) (2533, หน้า 112) ท่ีกล่าวว่า 
ความรอบรู้ในหนา้ท่ีและรอบคอบในการปฏิบติังานของเจตบุตรควรเป็นเนตติของคนทาํงานในเวลาน้ีไดว้่า งาน
ในหนา้ท่ีท่ีตนรับผดิชอบแลว้ ตนจะตอ้งรู้ดี จาํไดบ้อกไดแ้ละสามารถปฏิบติัไดต้ามความมุ่งหมายของวงงานเสมอ 
5) คุณธรรมของพระอินทร์ในฐานะท่ีเป็นเทพเจา้ท่ีปรากฏ ไดแ้ก่ การส่งเสริมการทาํความดี อนัเป็นแบบอยา่งของ
เทพเจา้ท่ีดี ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนใหม้นุษยย์ึดมัน่ในอุดมการณ์ อนัจะอาํนวยประโยชน์มาสู่สังคม
สันติสุขแบบยัง่ยืน สอดคลอ้งกบัทศันะของวชิราภรณ์ พฤกษสุ์กาญจน์ (2543, หนา้ 97) ท่ีกล่าวว่า พระอินทร์มี
บทบาทสาํคญัในฐานะเป็นผูค้อยสอดส่งดูแลและคอยช่วยเหลือคนดี ใหร้อดพน้จากอนัตราย เป็นผูท้รงคุณธรรม
และเป็นผูท่ี้คอยสนบัสนุนการบาํเพญ็บารมีของพระเวสสนัดร 
  เม่ือพิจารณาจากคุณธรรมของตวัละครเอกและตวัละครประกอบท่ีมีบทบาทเด่นปรากฏใน
มหาเวสสนัดรชาดกท่ีเป็นตน้แบบการดาํเนินชีวิตแบบวิถีพทุธ จะเห็นไดว้า่ คุณธรรมท่ีปรากฏ   ในพฤติกรรมของ
ตวัละครนั้น เป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตภายในกรอบศีลธรรมจรรยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลักคาํสอนในทาง
พระพุทธศาสนา ตามหลกัการสอนธรรมโดยการยกบุคคลเป็นตวัอยา่ง เพ่ือใหเ้ห็นถึงธรรมท่ีแทรกอยู่ คุณธรรม
เหล่าน้ี มีผลมาจากกระบวนการแห่งกุศลกรรมท่ีตวัละครนั้น ๆ มีเจตนา มีการกระทาํ และมีผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
กระทาํแลว้ โดยสมควรแก่กุศลกรรมท่ีตวัละครเหล่านั้นดาํรงสถานภาพอยู ่ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรม 
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ดงันั้น คุณธรรมของตวัละครในมหาเวสสันดรชาดก จึงเป็นวิถีทางแห่งการครองชีวิตท่ีประเสริฐ โดยมีศีลธรรม
เป็นรากฐาน ซ่ึงทุกคนสามารถนาํมาปรับใช้ให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตประจาํวนั อนัจะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความดี เพือ่ความมัน่คงในการดาํรงชีวิตตลอดไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนํามาเป็นแนวปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลในทุก
ระดบัชั้น โดยใหย้ดึมัน่ในกรอบแห่งความดี อนัจะเป็นการสร้างสรรคส์ังคมสันติสุขใหเ้กิดข้ึน แก่ตนเองและผูอ่ื้น
อย่างย ัง่ยืน และนาํมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดคุณประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวม ตามขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช ้
  1.1 สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน ควรส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการเทศน์
มหาเวสสันดรชาดก เพื่อปลูกฝังคุณธรรมท่ีปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
รากฐานชีวิตท่ีดีงามใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทัว่ไป เน่ืองจากการเทศน์เป็นวิธีการท่ีพระพุทธเจา้ทรง
ใชใ้นการเผยแผห่ลกัคาํสอนใหส้มัฤทธ์ิผลมาแลว้ 
  1.2 สถาบนัด้านศาสนา และวฒันธรรม พร้อมทั้งกลุ่มเครือข่ายวิถีพุทธ ตลอดจนศูนย์
คุณธรรม ควรนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาํแผนการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม เพื่อเผยแพร่
ต้นแบบท่ีดีในด้านศีลธรรมจรรยาไปยงัประชาชนทุกหมู่เหล่า ในรูปแบบต่าง ๆ โดยวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบนั อนัจะเป็นเหตุนาํมาซ่ึงสนัติสุขแก่บุคคลในสงัคมส่วนรวม 
  1.3 ผลจากการวิจัยน้ี สามารถนําไปเป็นขอ้มูลเพื่อประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมแก่
ประชาชนของพระสงฆผ์ูรั้บผดิชอบในดา้นการเผยแผ ่อนัจะเป็นวิถีทางสร้างคนดีสู่สงัคมอีกมิติหน่ึงดว้ย 
  
 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรวิจยัคุณธรรมของตวัละครในทศชาติชาดกเร่ืองอ่ืน ๆ 
  2.2 ควรวิจยัวฒันธรรมทางจิตใจในมหาเวสสนัดรชาดก 
  2.3 ควรวิจยัเจาะลึกในคุณธรรมแต่ละดา้นท่ีปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก โดยใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างอ่ืน ๆ เช่น เด็ก เยาวชน และบุคคลในชุมชน หรือสถาบนัต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างสังคมให้
เขม้แขง็บนพื้นฐานคุณธรรมท่ีแขง็แกร่ง 
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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเจตคติและศึกษาความเขา้ใจต่อภิกษุณีตามการรับรู้ของพุทธ
บริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วิธี คือ วิธีการ
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ขอ้มูลเชิงคุณภาพผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือพระภิกษุ 5 รูป และคฤหัสถท่ี์ไปร่วมกิจกรรมท่ี
วตัรจาํนวน 10 ท่าน ขอ้มูลเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างคือประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรม
กลัยาณี 211 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหาสร้างขอ้สรุป การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลสาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ร้อยละ และคา่ความถ่ี 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีภิกษุณีอยู่ในปัจจุบนั
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ไม่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ี คิดเป็นร้อยละ 43.13 กลุ่มท่ี 2 รู้สึกเห็นดว้ยกบัการมี
ภิกษุณีอยูใ่นปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 36.02 และกลุ่มสุดทา้ยรู้สึกไม่เห็นดว้ยกบัการมีภิกษุณีอยูใ่นปัจจุบนั คิดเป็น
ร้อยละ 20.85 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มท่ี 1 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
ภิกษุณีนั้น จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบว่าปัจจยัท่ีทาํใหพุ้ทธบริษทัมีความคิดเช่นน้ี เพราะว่าภิกษุณีไม่ไดมี้บทบาท
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมหรือตวัของชุมชนโดยตรง การมีอยูข่องภิกษุณีอาจไม่ใช่ปัจจยัท่ีกระทบต่อการขบัเคล่ือนทาง
สังคมใหดี้ข้ึนหรือตํ่าลง จากมุมมองของพุทธบริษทัเหล่าน้ีเป็นสาเหตุหลกัท่ีทาํใหพุ้ทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียง
วตัรทรงธรรมกลัยาณีรู้สึกเฉย ๆ กบัเร่ืองของภิกษุณี ในกลุ่มเจตคติท่ีมีความคิดเห็นรองลงมา คือกลุ่มท่ีเห็นดว้ย 
จากการวิจยัพบว่าพุทธบริษทัในกลุ่มน้ีเป็นผูท่ี้มีการศึกษาดี คือมองจากสังคมเป็นหลกัว่า การมีภิกษุณีเป็นการ
สร้างทางเลือกใหม่ใหก้บัสังคมซ่ึงไม่มีผลกระทบในทางลบ ทาํใหพุ้ทธบริษทัในกลุ่มน้ีมีความคิดเห็นหรือเจตคติ
ในเชิงบวกต่อภิกษุณี ในกลุ่มสุดทา้ยท่ีมีเจตคติท่ีไม่เห็นดว้ย พบว่าเป็นพุทธบริษทัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจดีเก่ียวกบั
คาํสอนทางพระพุทธศาสนา จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพความรู้ความเขา้ใจในพระพทุธศาสนาเป็นตวัแปร
หลกัท่ีทาํให้พุทธบริษทัในชุมชนใกลว้ตัรทรงธรรมกลัยาณีมีความคิดเห็นว่าไม่เห็นดว้ยหรือมีเจตคติเชิงลบต่อ
ภิกษุณี โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัภิกษุณีจากพระไตรปิฎก ของพุทธ
บริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีนั้น จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบว่าพุทธบริษทัอยู่ในเกณฑข์าดความ
เขา้ใจในเร่ืองภิกษุณี 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the attitudes and understanding of Buddhists in community 
nearby Watr Songdhammakalyani about Bhikkhuni.  On this thesis researched data by 2 styles, it was researched data 
by quantitative and qualitative styles. For qualitative style, the samples composed of 5 monks and 10 Buddhists was 
joined activity with Watr Songdhammakalyani. For quantitative style, the samples composed of 211 Buddhists in 
community nearby Watr Songdhammakalyani.  The instrument used in the study was observation form, interview 
form and a set of questionnaires. Data was analyzed by the Drawing and Verifying Conclusion Theory for qualitative 
style. For quantitative style, data were analyzed by using computer.  Statistical analysis was frequencies and 
percentages. 
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 From quantitative data analysis, we found that they had 3 attitudes groups.  The first has no idea about 
43.13%, the second has positive attitudes about 36.02% and the last had negative attitudes about 20.85%. From 
qualitative data analysis, we found that attitudes were main factor to determine role of Bhikkhuni in Thai social. We 
found that most attitude groups of Buddhists in community nearby Watr Songdhammakalyani had no idea with 
Bhikkhuni. From qualitative data analysis, the main factor were affected with this attitude group was relationship or 
role of Bhikkhuni with this community. The existence of Bhikkhuni could not move social to be better or worse. And 
the second attitude group of Buddhists in community nearby Watr Songdhamakalyani has positive attitudes with 
Bhikkhuni.  From this research on this group, we were found that they were high education level group.  On this 
group, they were decided from continuity of social.  They thought that Bhikkhuni was a new choice of social and this 
choice was not trouble with social. And the last group had negative attitudes with Bhikkhuni about 20.95% of all 
Buddhists in community nearby Watr Songdhamakalyani.  On this group, they had high understanding about 
Buddhism from Tripitaka.  From quantity data analysis about understanding of Buddhists in community nearby Watr 
Songdhammakalyani about Bhikkhuni, we were found that they are less acknowledgement of Bhikkhuni form 
Tripitaka.  
 
ความนํา 
 มนุษยเ์ป็นสัตวสั์งคมท่ีตอ้งอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มกอ้น สมาชิกในสังคมจึงอาจมีการกระทบกระทัง่อนั
นาํไปสู่ความเดือนร้อน วุ่นวายได ้ดังนั้นเพื่อให้สังคมของมนุษยอ์ยู่ร่วมกนัดว้ยความสงบสุข จึงจาํเป็นตอ้งมี
กฎระเบียบสาํหรับปฏิบติัซ่ึงกนัและกนัในสังคม เช่น ศีลธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และกฎหมาย  
 ในสังคมปัจจุบนัการพฒันาประเทศมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาทางดา้นวตัถุ ส่วนการพฒันาทางดา้นจิตใจ
ยงัค่อนขา้งนอ้ย จึงทาํใหเ้กิดปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาการหยา่ร้าง ปัญหาการทาํแทง้ ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาการลกัขโมยไปจนถึงปัญหาอาชญากรรม ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเกิดมาจากการขาดท่ียึดเหน่ียวทางดา้น
จิตใจของคนในสังคม ซ่ึงขาดความละอายและเกรงกลวัต่อบาป การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติก็ลดนอ้ยลงทุกวนั ทาํให้
คนรู้สึกทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ และตอ้งการท่ีพึ่งทางใจมากข้ึน 
 ประเทศไทยมีองค์กรหรือสถาบนัต่างๆ จาํนวนมากท่ีเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทยสถาบนั
พระมหากษตัริย ์สถาบนัศาสนา ซ่ึงเป็นหลกัยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชาติใหด้าํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข 
จากผลการสาํรวจสาํมะโนประชากรและเคหะของสาํนกัสถิติแห่งชาติ ในพ.ศ. 2543 สาํรวจสถิติการนบัถือศาสนา
ในประเทศไทย  ศาสนาท่ีมีประชากรนบัถือมากเป็นอนัดบัหน่ึง คือ พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีผูน้บัถือถึง 94.57% ของ
จาํนวนประชากรทั้งหมด และในจาํนวนน้ีเป็นสตรีถึงประมาณ 52% (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) 
 ในสังคมไทยทั้งบุรุษและสตรีย่อมมีส่วนเก้ือกูลและปกป้องพระพุทธศาสนา หาแต่บทบาทของสตรี
ในเร่ืงอน้ีแตกต่างกนักบับุรุษเพศ ทั้งน้ีนบัแต่สมมัยัพุทธกาลเป็นตน้มา พระพทุธเจา้ไดก้าํหนดใหมี้พุทธบริษทั 4 
ไดแ้ก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา นั้นกแ็สดงใหเ้ห็นวา่พระองคใ์หโ้อกาสสตรีดงัจะเห็นไดจ้ากพระวินยัปิฏ
กเล่ม 7 ภิกษุณีขนัธกะ จุลวรรค ภาค 2 ขอ้ 515 ไดต้อบพระอานนทเ์ก่ียวกบัความสามารถของการบรรลุมรรคผล
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ของสตรีว่า ดูก่อนอานนท์ สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวนัิยที่ตถาคตประกาศแล้ว ควรเพื่อทําให้
แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผล สกิทาคามผิล อนาคามผิลหรืออรหัตตผล (พระวนัิยปิฏก : ภกิษุณขีนัธกะ) 
 ยพิุน ดวงจนัทร์ (2542) ไดก้ล่าวไวว้่าสตรีท่ีบวชในพระพุทธศาสนาสมยัพุทธกาลเรียกว่า ภิกษุณี ซ่ึง
ได้รับพุทธานุญาตให้เข้ามาเป็นหน่ึงในพุทธบริษัท 4 มีการบวชเป็นแบบแผน มีสถานภาพชัดเจน และทาํ
คุณประโยชน์แก่พทุธศาสนิกชน 
 เดือน คาํดี (2544 : 129) ได้กล่าวไวว้่าในสมยัพุทธกาลภิกษุณีมีบทบาทสําคญัในการประกาศ
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ทรงตั้งภิกษุณีไวใ้นตาํแหน่งเอตทคัคะในดา้นต่างๆ และตั้งในตาํแหน่งอคัรสาวิกา
เช่นเดียวกบัฝ่ายพระภิกษุ 
 ปาริชาติ นนทกานันท์ (2523) ได้อา้งถึงบทบาทของพระพุทธศาสนาว่ามีส่วนในการยกระดับ
สถานภาพของสตรีในดา้นต่างๆ โดยท่ีกิจในพระพุทธศาสนาเป็นการเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอนัจะมี
ภายหลงั ทั้งยงันบัไดว้่าเป็นจุดเปล่ียนในประวติัศาสตร์ของสตรี นอกจากนั้น ยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่า คนทาง
เอเชียโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาวพุทธนั้นไดต้ระหนกัถึงเร่ืองความยติุธรรม และสิทธิความเสมอภาคทางเพศน้ีมานาน
แลว้การเคล่ือนไหวต่างๆ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลทางตะวนัตกในภายหลงันั้น จึงไม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่ เพราะท่าทีความ
เคล่ือนไหวและความพยายามท่ีจะยกระดบัสตรีน้ี ไดเ้คยมีมาแลว้แต่คร้ังพุทธกาล หากแต่ไม่มีผูมี้ทศันะท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกบัแนวความคิดของพุทธปรัชญาท่ีมีต่อสตรี หรือให้ความสําคญักับส่ิงท่ีพุทธศาสนาไดท้าํไวใ้นดา้นน้ี 
นอกจากนั้นการวิจัยน้ียงัแสดงให้เห็นด้วยว่าแนวความคิดเก่ียวกับสตรีในพุทธปรัชญา โดยหลกัใหญ่แลว้ก็
สอดคลอ้งไปกนัไดดี้กบัความคิดหรืออุดมการณ์ของคนในปัจจุบนัท่ีตอ้งการและกาํลงัเรียกร้องหาความยติุธรรม 
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคระหว่างเพศ แมเ้วลาจะผา่นไปแลว้นบัเป็นสิบศตวรรษ แต่แนวความคิดเก่ียวกบั
สตรีในพทุธปรัชญานั้นไม่ขดักบักระแสของสังคมในปัจจุบนั 
 จากการเรียนรู้ท่ีผา่นมาเราจะพบว่า บา้น วดั และโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีแยกกนัไม่ออก ถา้จะหาศูนยก์ลาง
ของชุมชนตอ้งเร่ิมจากส่ิงเหล่าน้ีก่อน โดยเฉพาะวดัซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีคนไทยนิยมรวมตวักันเพื่อทาํกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางดา้นสงัคมต่างๆ  
 ปัจจุบันนักวิชาการในประเทศไทยก็มีการต่ืนตัวเก่ียวกับเร่ืองภิกษุณีกันอย่างกวา้งขวาง และใน
วิทยานิพนธ์ของระเบียบรัตน์ พงษพ์านิช (2546) ไดส้รุปไวว้่า ลกัษณะการปะทะกนัขององคค์วามรู้ดา้นภิกษุณีมี
ความไม่แน่นอน และยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติไดว้่าองค์ความรู้นั้นถูกหรือผิด ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีจะยงัคงอยู่ต่อไป
ภายใตก้ระแสของการถ่ายทอดความรู้ท่ีไม่หยุดน่ิง ไม่ว่าชายหรือหญิงต่างมีศกัยภาพในการบรรลุธรรมเท่าเทียม
กนั เพราะภายใตส้ภาวะของเพศนั้น เราต่างก็มีความเป็นมนุษยไ์ม่ไดย้ิ่งหยอ่นไปกว่ากนัเลย เราตอ้งอาศยัซ่ึงส่ิงท่ี
เรียกว่า สติ สมาธิและปัญญา ท่ีประกอบไปด้วย ศรัทธาและวิริยะ อนัเป็นพลงัท่ีจะนาํเราไปสู่จุดหมายสูงสุด
เหมือนกนั นัน่ก็คือการหลุดพน้หรือนิพพาน คนทุกคนธรรมชาติไดใ้ห้โอกาสมาเท่าเทียมกนัโดยไม่ไดแ้บ่งแยก
เพศ สถานะ หรือว่าชนชั้น แต่ระดบัความสาํเร็จของแต่ละคนนั้น อาจจะเรียกไดว้่าข้ึนอยู่กบัพรแสวงส่วนบุคคล 
นั้นก็คือการฝึกฝนเพ่ือพฒันาตน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีตอ้งอาศยัการเล้ียงดูปลูกฝังมาจากครอบครัวเลก็ๆ ท่ีจะนาํไปสู่ส่ิง
ท่ีเรียกวา่ สังคม ปัจจยัหลงัน้ีเองท่ีทาํใหผู้ห้ญิงในอดีตตกอยูใ่นสถานะท่ีดอ้ยกวา่ผูช้าย 
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 ตามหลักคาํสอนของพระพุทธเจ้า พุทธบริษทั คือ กลุ่มชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงมี 4 กลุ่ม
ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา (พระราชวรมุนี, 2528 : 192 )  ซ่ึงถือเป็นหัวใจ และเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีอยูใ่นศาสนาพทุธเพ่ือช่วยกนัประกาศเผยแผใ่หศ้าสนามีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 
 ในประเทศไทยก็มีประวติัเก่ียวกบัวตัร์ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นท่ีอาศยัอยูข่องภิกษุณี พ.ศ.2470 พระยานรินทร์
ภาษิต (นรินทร์ กลึง ) ไดต้ั้งชมรมชาวพุทธเพื่อสนทนาธรรมและอภิปรายปัญหาสังคมท่ีบา้นของตนเองท่ีอยูริ่ม
แม่นํ้ าเจา้พระยา จงัหวดันนทบุรี  จากการชุมนุมกนัทาํใหเ้กิดความตั้งใจท่ีจะทาํให้พระพุทธศาสนาให้มีพุทธ
บริษทัครบองค ์ จึงเกิดสามเณรี 8 รูปข้ึนซ่ึงเป็นบุตรีของผูร่้วมชุมนุมนั้นเอง โดย 2 ใน 8 รูป คือ สาระกบัจงดี ซ่ึง
เป็นบุตรีของนรินทร์ กลึงดว้ย มีหลกัฐาน มีรูปถ่ายปรากฏจนถึงทุกวนัน้ี 
 ศกัดินา ฉตัรกุล (2536 : 224) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัญหาเร่ืองการบวชภิกษุณีในสมยันั้น ไม่ใช่ปัญหาเร่ือง
การบวชภิกษุณีโดยตวัของมนัเอง แต่ปัญหาอุปสรรคอยูท่ี่ตวัของนรินทร์ กลึง ซ่ึงเป็นพอ่ เน่ืองจากนรินทร์ กลึง
เป็นนกัวิพากษส์งัคมท่ีใชค้าํท่ีรุนแรงถึงขั้นด่า เขาวิพากษค์ณะสงฆ ์นายกรัฐมนตรี และสถาบนัของรัฐอยา่งรุนแรง 
จนมีศตัรูมาก 
 มาในช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 นรินทร์กลึง มกัมีหนงัสือข้ึนไปกราบ
ทูลร้องเรียนเร่ืองต่างๆ เสมอ ถึงขนาดเคยมีพระราชสาสน์เตือนขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งว่า “จะทาํการส่ิงใดอย่าให้
นรินทร์ กลึงหวัเราะเยาะเอาได”้   ตวัของนรินทร์ กลึงเองถูกจองจาํหลายคร้ัง บุตรีท่ีบวชเป็นภิกษุณีก็ตอ้งถูก
จบักุมคุมขงั และถูกเปล้ืองจีวร ในทา้ยท่ีสุด กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ สมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น ไดมี้พระ
บญัชา หา้มพระภิกษไุทยบวชสตรีเป็นภิกษุณี สิกขมานา หรือสามเณรี จึงทาํใหใ้นปัจจุบนัไม่พบวตัร์น้ีอีกแลว้ 
 วตัรท่ีสองของภิกษุณีท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบนัเรายงัไดพ้บเห็นอยู่นั้นคือ วตัรทรงธรรม
กลัยาณี ตั้งอยูใ่นบริเวณริมถนนเพชรเกษม กิโลเมตรท่ี 52-53   ตาํบลพระประโทน เทศบาลนครนครปฐม  จงัหวดั
นครปฐม   เป็นวตัรท่ีภิกษณีุวรมยั กบิลสิงห์ ไดก่้อสร้างไวด้ว้ยทุนส่วนตวั ร่วมกบัลูกหลานญาติมิตรฝ่ายโพธิสัตว ์
โดยตวัอาคารเป็นตึกสามชั้น ตั้งอยู่ในบริเวณเน้ือท่ีกว่า 6 ไร่ ประกอบดว้ย โบสถ ์พระวิหาร พระอาราม ตึก
กรรมฐาน  
 ปัจจุบนัประชาชนโดยทัว่ไปมกัจะไม่มีความรู้เก่ียวกบัภิกษุณีในปัจจุบนั เราสามารถพบเห็นไดเ้พียง
แค่วตัรเดียว นั้นกคื็อวตัรทรงธรรมกลัยาณี กาํเนิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2502 ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวในระยะหลงัไดมี้การถกเถียง 
กนัอย่างกวา้งขวางในหมู่ภิกษุ และนักวิชาการท่ีมีความรู้เก่ียวกบัฐานะของภิกษุณีในสังคมไทย การศึกษาถึง
ทศันคติและความเขา้ใจของประชาชนทัว่ไปกบัภิกษุณี จึงเป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนมีความรู้และความเขา้ใจถึง
สถานภาพของภิกษุณีในปัจจุบนั เพื่อช่วยในการพฒันาพุทธศาสนาดา้นการเผยแผ่และพฒันาสังคมไทยให้อยู่
ร่วมกนัอย่างสันติ ทศันคติและความเขา้ใจของคนไทยต่อภิกษุณีอาจทาํให้เราทราบถึงแง่คิดหรือมุมมองของ
ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีประสบปัญหาและตอ้งการหาทางออกโดยการใชศ้าสนาเป็นท่ีพึ่ง และเป็นท่ี
ยดึเหน่ียวทางดา้นจิตใจ ซ่ึงทาํใหเ้ราทราบถึงสถานภาพของสตรีท่ีสามารถมีบทบาททางพระพุทธศาสนา และจะ
ช่วยลดปัญหาทางดา้นสงัคมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 ผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาถึงความเป็นมาของภิกษุณี ขั้นตอนการบวช กฎขอ้บงัคบัต่างๆ แนวทางปฏิบติั
ตลอดจนทัศนคติและความรู้เก่ียวกับภิกษุณีของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อทราบขอ้เท็จจริง ตลอดจนถึงแนว
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ทางการแกไ้ข ความเป็นไปไดข้องการมีภิกษุณีหรือนกับวชผูห้ญิง รวมไปถึงสถานภาพในสังคมไทยในปัจจุบนั 
เพือ่เป็นกาํลงัสาํคญัซ่ึงจะเป็นประโยชนต่์อการเผยแผแ่ละพฒันาพระพทุธศาสนา รวมถึงสงัคมไทยต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาเจตคติต่อภิกษุณีของพทุธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี  
 2.  เพือ่ศึกษาบทบาทของภิกษุณีตามการรับรู้ของพทุธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัร-ทรงธรรมกลัยาณี 
 3.  เพื่อศึกษาความเขา้ใจของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีในดา้นวิธีการบวช
และหลกัปฏิบติัของภิกษุณีในพระพุทธศาสนา 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาเจตคติและความเขา้ใจของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกัลยาณีในคร้ังน้ี    
เจตคติต่อภิกษุณีของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี  บทบาทของภิกษุณีตามการรับรู้ของ
พุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัร-ทรงธรรมกลัยาณี ความเขา้ใจของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรม
กลัยาณีในดา้นวิธีการบวชและหลกัปฏิบติัของภิกษุณีในพระพทุธศาสนา 
 การวิจยัในเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์เอกสาร(Content analysis) ขอ้มูลต่างๆ ในชั้นปฐม
ภูมิ และทุติยภูมิ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต (Observes) การสัมภาษณ์ (Interviews)  ส่วนของการวิจยัเชิง
เอกสารได้ศึกษาคน้ควา้ จากพระไตรปิฎก เอกสารงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีนาํมาวิเคราะห์วิธีการบวช หลกั
ปฏิบติัของภิกษุณี และการเผยแพร่ของภิกษุณีในประเทศต่างๆ เพือ่อา้งถึงการมีบทบาทของภิกษุณีในประเทศไทย 
นอกจากน้ีมีการศึกษาสังเกตโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interviews) และแบบสังเกต (Observes) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย การวิจยัเชิงปริมาณ การสาํรวจ (Survey Research) เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีไดศึ้กษาวิจยัเชิง
คุณภาพแลว้ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลการสาํรวจและโดยแบบสอบถาม (Questionnaires)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต (observation) และการสัมภาษณ์ (interviews)    
ซ่ึงใชเ้คร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวทางการสังเกตเก่ียวกบัพฤติกรรมของพุทธบริษทัท่ีแสดงออกต่อภิกษุณี และสภาพการณ์ของ
ภิกษุณีตามการรับรู้ของพทุธบริษทั และสภาพทัว่ไปของวตัรทรงธรรมกลัยาณี 
 2. แนวทางการสัมภาษณ์พระภิกษุเก่ียวกบัเจตคติของภิกษุณีตามการรับรู้ของพทุธ-บริษทั 
 3. โดยผูว้ิจยัใชเ้ทปบนัทึกเสียงและกลอ้งถ่ายรูปช่วยในการบนัทึกและรวบรวมขอ้มูล 
   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสังเกต (observation) ซ่ึงเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non- participant observation) คือ การ
สังเกตท่ีผูส้ังเกตไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ เพียงแต่เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่านั้น โดยผูว้ิจยัสังเกตจาก
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การร่วมงานหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในวตัรทรงธรรมกลัยาณีในดา้นบทบาทของภิกษุณีท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาตาม
การรับรู้ของพทุธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี และสภาพการณ์ของภิกษุณีในสงัคม 
  การสัมภาษณ์ (interview)โดยผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์พระภิกษุท่ีจาํพรรษาอยู่ในวดัพระประโทณเจดีย์
วรวิหาร ตาํบลพระประโทน เทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยมีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(unstructured interview) เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ท่ีมีแต่หวัขอ้ท่ีตอ้งการสัมภาษณ์ ในประเด็น
กวา้งๆ ส่วนคาํถามเฉพาะเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ ซ่ึงแต่ละคาํถามท่ีใชถ้ามนั้น ไม่เหมือนกนั  ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่
ละคนอาจใหร้ายละเอียดปลีกยอ่ยท่ีต่างกนั ซ่ึงแต่ละคาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดต่างๆ นั้นจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองจาก
การใหข้อ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคน เพื่อท่ีผูวิ้จัยจะไดรั้บรู้ความเป็นจริงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาและการสร้างขอ้สรุป (drawing and verifying 
conclusion) โดยดาํเนินการเม่ือทาํขอ้สรุปชัว่คราวและกาํจดัขอ้มูลท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัประเด็นท่ีจะ
ศึกษาท้ิงไปแลว้จึงดาํเนินการสร้างบทสรุปและการพิสูจนบ์ทสรุป 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเร่ืองเจตคติและความเขา้ใจต่อภิกษุณีของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียง
วตัรทรงธรรมกลัยาณี ผลจากการวิจยัเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นว่าพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรม
กลัยาณีมีแนวความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีภิกษุณีอยูใ่นปัจจุบนัเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเห็นดว้ย คือ    ร้อยละ 36 ของ
จาํนวนทั้งหมด และเฉยๆ หรือไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเป็นจาํนวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 43.1 ของจาํนวน
ทั้งหมด และกลุ่มสุดทา้ย คือ ไม่เห็นดว้ย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ร้อยละ 20.9 ของจาํนวนทั้งหมด ในการ
นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํเสนอตามกลุ่มความคิดเห็นของพทุธบริษทัดงัต่อไปน้ี 
  1.  ผลเจตคติเห็นดว้ยหรือในเชิงบวกต่อภิกษุณีของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรง
ธรรมกลัยาณี เห็นว่าเป็นตวักลางท่ีช่วยสร้างเน้ือนาบุญในพระพุทธศาสนาของผูห้ญิงในฐานะนกับวชมากกว่าจะ
เป็นแค่เพียงผูอุ้ปถมัภ์เท่านั้น เห็นว่าเป็นทางออกท่ีดีท่ีจะช่วยให้ผูห้ญิงท่ีสนใจจะศึกษาพระพุทธศาสนาไดมี้
โอกาสสอบถามปัญหาอยา่งใกลชิ้ดได ้เห็นว่าเป็นแนวทางในการช่วยแกปั้ญหาสังคมในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหาของ
ผูห้ญิง มีความศรัทธาในวตัรปฏิบติัของภิกษุณี เป็นส่วนช่วยในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาต่อชาวโลก มีความ
ศรัทธาต่อผลงานของตวัภิกษุณีเอง เห็นว่าศกัยภาพของชายหรือหญิงเท่ากนั ทาํใหช้ายหรือหญิงก็สามารถบวชได ้
ผลเจตคติท่ีออกมาในเชิงไม่แน่ใจหรือเป็นกลางต่อภิกษุณีของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี 
เฉยๆ แต่ถา้ปัจจัยครบก็สามารถบวชได้ คิดว่าเป็นทางเลือกส่วนบุคคล ข้ึนอยู่กับกระแสทางสังคมท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงตามเวลาและสถานการณ์ 
  2. ผลเจตคติในเชิงไม่เห็นดว้ยหรือในแง่ลบต่อภิกษุณีของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียง
วตัรทรงธรรมกลัยาณี เห็นว่าไม่เคยมีภิกษุณีในประเทศไทย ตามหลกัพระไตรปิฎกแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการบวชท่ี
ไม่สามารถบวชไดแ้ลว้ในปัจจุบนั เห็นว่าธรรมชาติของเพศหญิงไม่เหมาะจะบวช เห็นว่าภิกษุณีไดป้ฏิบติัผิดหลกั
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พระธรรมวินยัของพระพุทธเจา้ เห็นวา่การท่ีภิกษุณีมาบวชเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีเท่านั้น เห็นว่าเป็นการแสดงท่าที
ท่ีไม่สนใจต่อประกาศมหาเถรสมาคม ทั้งท่ีนบัถือศาสนาพทุธ ความแตกต่างของนิกาย 
  บทบาทและสภาพการณ์ของภิกษุณีตามการรับรู้ของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัร
ทรงธรรมกลัยาณี จากผลขอ้มูลเชิงปริมาณตามสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกความคิดเห็นในเร่ือง
เก่ียวกบับทบาทและสถานภาพของภิกษุณีโดยผลส่วนใหญ่  พุทธบริษทัแสดงความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ เฉยๆ 
หรือไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีรองลงมาคือ เห็นด้วยกบัขอ้ความน้ี และกลุ่มสุดทา้ยคือ ไม่เห็นด้วยกับ
ขอ้ความ โดยพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีคิดว่าคนไทยมีทศันคติว่าสตรีตอ้งเป็นผูค้รอง
เรือนเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุใหต่้อตา้นการมีภิกษุณีในประเทศไทย กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ กลุ่ม เฉยๆ จาํนวนร้อยละ 
62.12  คิดว่าการมีภิกษุณีในประเทศไทยจะช่วยแกปั้ญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของสตรี
ได ้กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ กลุ่ม เฉยๆ จาํนวนร้อยละ 55.45 คิดวา่การท่ีแม่ชีไม่ไดรั้บสิทธิ หรือการรับรองจากรัฐบาล
เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการร้ือฟ้ืนภิกษุณีข้ึนในสังคมไทย กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือ กลุ่ม เฉยๆ จาํนวนร้อยละ 55.45 
คิดว่าสังคมไทยในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งมีภิกษุณีเพ่ือใหค้รบองคป์ระกอบของพุทธบริษทั 4  กลุ่มท่ีมากท่ีสุด คือ 
กลุ่ม เฉยๆ จาํนวนร้อยละ 48.34 และ คิดว่าภิกษุณีควรไดรั้บสถานภาพของนกับวชเหมือนกบัภิกษุ  กลุ่มท่ีมาก
ท่ีสุดคือ กลุ่ม เฉยๆ จาํนวนร้อยละ 50.24 
  จากการวิจยัในเชิงคุณภาพโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถแบ่งเจตคติ
ของพทุธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีเป็น 2 ทาง คือ ในเชิงบวก และเชิงลบ  โดยปรากฏผลสรุป
ออกมาเป็นดงัน้ี  บทบาทและสภาพการณ์ของภิกษุณีในเชิงบวก นกับวชสตรีในพระพุทธศาสนา (หลวงแม่ของ
ประชาชนทัว่ไป) สตรีผูค้น้หาการหลุดพน้อย่างเด็ดเด่ียว นักปราชญผ์ูท้รงความรู้ ครูผูส้อน นักเผยแผ่
พระพทุธศาสนาสู่สายตาชาวโลก นกัต่อสูสิ้ทธิมนุษยชน ดา้นสิทธิสตรี นกัสงัคมสงเคราะห์  
  บทบาทและสภาพการณ์ของภิกษุณีในเชิงลบ แกะดาํของพระพทุธศาสนา ผูบิ้ดเบือนคาํ
สอนของพระพุทธเจา้ นกับวชคนละนิกายท่ีพยายามกลายเป็นนิกายเถรวาทของไทย 
  ความเขา้ใจของพทุธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีในดา้นวิธีการบวชและ
หลกัปฏิบติัของภิกษุณีในพระพุทธศาสนา จากผลการวิจยัซ่ึงสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัพระไตรปิฎกเก่ียวกบัภิกษุณี วิธีการบวชและหลกัปฏิบติั และความคิดเห็นตามการรับรู้ของ พุทธ
บริษทักบัภิกษุณีในปัจจุบนั โดยสามารถสรุปออกไดด้งัน้ี  ความเขา้ใจของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรง
ธรรมกลัยาณีในด้านความหมายของภิกษุณี วิธีการบวช และหลกัปฏิบติัของภิกษุณีตามพระไตรปิฎก จาก
ผลการวิจยั สรุปไดว้่าพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีมีความเขา้ใจน้อยมาก โดยในแง่ของ
ความหมายของภิกษุณี อยู่ในกลุ่มท่ีผิดมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 94.3 ของจาํนวนทั้งหมด เก่ียวกบัวิธีการบวช อยู่ใน
กลุ่มท่ีผดิมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 67.3 ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัอุปัชฌาย ์68.2  เก่ียวกบัขอ้กาํหนดของอุปัชฌายท่ี์มาจากฝ่าย
ภิกษุณี อยูใ่นกลุ่มท่ีผดิมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 91.5 เก่ียวกบัสิกขมานา หรือสตรีท่ีจะขอบวชเป็นภิกษุณี อยูใ่นกลุ่มท่ี
ผดิมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 91.5 เก่ียวกบัขอ้กาํหนดเก่ียวกบัวตัรปฏิบติัของภิกษุณี  อยูใ่นกลุ่มท่ีผดิมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 
64.9 ดา้นการรับรู้ของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีในดา้นวิธีการบวช และการปฏิบติัตน
ของภิกษุณีในปัจจุบนั จากผลการวิจยัสรุปไดว้่าพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีมีความรู้ความ
เข้าใจในวัตรปฏิบัติของภิกษุณีในวัตรทรงธรรมกัลยาณีท่ีถูกต้องมีเพียง ร้อยละ 8.1 ของจํานวนผู ้ตอบ
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แบบสอบถามทั้งหมด แต่มีถึงร้อยละ 91.9 ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีมีความเขา้ใจถูกตอ้งเก่ียวกบั
วตัรปฏิบติัของภิกษุณีในวตัรทรงธรรมกลัยาณี 
  โดยพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการบวช
และวตัรปฏิบติัของภิกษุณีในวตัรทรงธรรมกลัยาณีในภาพรวม อยู่ในกลุ่มเฉยๆ โดยความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการ
บวชของภิกษุณี มีความรู้สึกเฉยๆ หรือไม่ออกความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 56.4 ของจาํนวนทั้งหมด ขอ้
ปฏิบติัของภิกษุณีในวตัรทรงธรรมกลัยาณี อยู่ในกลุ่มเฉยๆ มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 67.8 ของจาํนวนประชากร
ทั้งหมด และเก่ียวกบัขอ้กาํหนดการปฏิบติัของภิกษุณีต่อพุทธบริษทั อยู่ท่ีระดบั เฉยๆ มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 54 
ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบัเจตคติต่อภิกษุณีของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี
แสดงใหเ้ห็นว่า พุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีมีแนวความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีภิกษุณีอยูใ่น
ปัจจุบนัเป็น 3 กลุ่ม คือ โดยกลุ่มไม่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีเป็นจาํนวนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 43.1 ของจาํนวน
ทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มท่ีเห็นดว้ย คือ ร้อยละ 36 ของจาํนวนทั้งหมด และกลุ่มสุดทา้ย คือ ไม่เห็นดว้ย ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ร้อยละ 20.9 ของจาํนวนทั้งหมด ซ่ึงผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสมชาย 
ไมตรีและคณะ (2546) เร่ืองการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการบวชภิกษุณีในประเทศไทย โดยไดผ้ลออกมาอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจต่อการบวชภิกษุณีในประเทศไทย และระเบียบรัตน์ พงษพ์านิช (2546) เร่ือง การปะทะกนัของ
ความรู้ระหว่างปิตาธิปไตยกบัสตรีนิยมต่อการสถาปนาภิกษุณีในประเทศไทย ซ่ึงไดส้รุปไวว้่า ลกัษณะการปะทะ
กนัขององคค์วามรู้ดา้นภิกษุณีมีความไม่แน่นอน 
 ผลจากการวิจยัทาํใหท้ราบว่า พุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีนั้นมีความรู้สึกไม่มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองของภิกษุณี ร้อยละ 43.1 ของจาํนวนประชากรทั้งหมดท่ีวิจยั จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบ
ว่าปัจจยัท่ีทาํใหพุ้ทธบริษทัคิดเช่นน้ี เพราะภิกษุณีไม่ไดมี้บทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมหรือชุมชนโดยตรง การมี
ภิกษุณีอาจไม่ใช่ปัจจัยท่ีกระทบต่อการพฒันาสังคมให้ดีข้ึนหรือว่าแย่ลง จากมุมมองของพุทธบริษทัน้ีจึงเป็น
สาเหตุหลกัท่ีทาํให้พุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีรู้สึกเฉยๆ หรือเลือกท่ีจะไม่แสดงความ
คิดเห็นกบัเร่ืองของภิกษุณี 
 ในกลุ่มเจตคติรองลงมา คือ กลุ่มท่ีเห็นดว้ยกบัการภิกษุณี เป็นจาํนวน ร้อยละ 36 ของจาํนวนประชากร
ทั้งหมดท่ีวิจยั กลุ่มท่ีเห็นดว้ย จากการวิจยัพบว่า พุทธบริษทัในกลุ่มน้ีท่ีแสดงออกมาว่าเห็นดว้ยนั้น อยูใ่นระดบัท่ี
มีการศึกษา คือ มองจากสังคมเป็นหลกั มองตามหลกัการว่าการมีภิกษุณีนั้นเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กบั
สงัคม ซ่ึงไม่มีผลกระทบในทางลบ จึงทาํใหพ้ทุธบริษทัในกลุ่มน้ีมีความคิดเห็นหรือเจตคติในเชิงบวกต่อภิกษุณี 
 ในกลุ่มสุดทา้ยท่ีมีเจตคติท่ีไม่เห็นดว้ย คือ ร้อยละ 20.9 ของจาํนวนประชากรทั้งหมดท่ีวิจยั จากการ
วิจยัพุทธบริษทัท่ีเลือกอยูใ่นกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยน้ี เป็นพุทธบริษทัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจดีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา
จากพระไตรปิฎก ความรู้ความเขา้ใจในพระพุทธศาสนาจึงเป็นตวัแปรหลกัท่ีทาํใหพุ้ทธบริษทัในชุมชนใกลว้ตัร
ทรงธรรมกลัยาณีมีความคิดเห็นวา่ไม่เห็นดว้ยหรือมีเจตคติเชิงลบต่อภิกษุณี 
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 ในรายงานความเป็นไปไดข้องการบวชภิกษุณีของสมชาย ไมตรีและคณะ รายงานผลวิเคราะห์จาก
พระธรรมวินยั และจารีตประเพณี สรุปไดว้่า การบวชภิกษุณีไทยประเทศไทยนั้น เป็นไปไม่ไดต้ามทศันะของ
พระสงฆเ์ถรวาทไทย แต่เป็นไปไดต้ามทศันะของพระสงฆ์มหายานสายต่างประเทศ สนบัสนุนโดยกลุ่มแนวคิด
สตรีนิยม ซ่ึงความเป็นไปไดห้รือเป็นไปไม่ไดข้องการภิกษณีุนั้น ข้ึนกบักรอบแนวคิดและมุมมองท่ีแตกต่างกนั 
 จากการศึกษาตวัแปรท่ีส่งผลกระทบต่อเจตคติของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี
ตวัแปรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ลกัษณะทางสรีระของสตรี ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี ความเขา้ใจในหลกัคาํ
สอนจากพระไตรปิฎก กระแสสังคม และบทบาทของภิกษุณีท่ีกระทบต่อพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรง
ธรรมกลัยาณี โดยผลสรุปจากการวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อความคิดเห็นไดข้ดัแยง้กบัระเบียบรัตน ์
พงษ์พานิชในแง่ท่ีว่า เพศสภาวะหรือสิทธิ-มนุษยชน ดา้นความเท่าเทียมกนัทางเพศเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการยอมรับหรือปฏิเสธภิกษุณี แต่จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า เพศสภาวะหรือสิทธิมนุษยชนดา้นความ
เท่าเทียมกนัทางเพศเป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลกระทบต่อเจตคติของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี
เก่ียวกบัภิกษุณีเลย แต่ในตวัแปรเก่ียวกบักระแสการเรียนรู้ทางสังคมท่ีไม่หยุดน่ิงนั้น ผูว้ิจยัไดผ้ลออกมาตรงกบั
งานวิจยัของระเบียบรัตน์ พงษพ์านิช ท่ีว่า สังคมเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และในปัจจุบนัระดบัการศึกษาของคน
ในสมัยน้ีมีเพ่ิมมากข้ึนกว่าในสมัยก่อน ทาํให้มีวิธีการคิดท่ีอาศยัปัจจัยต่างๆ เป็นตัวสนับสนุนมากข้ึน ผ่าน
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม การตอกย ํ้าความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีผ่านกระบวนการควบคุมทางขอ้บงัคบัต่างๆ 
เช่น หลกัพระธรรมวินยั ระเบียบ กฎหมายและขอ้บงัคบั ลว้นแลว้แต่มีปัจจยัให้ความรู้ของคนในสังคมเพิ่มข้ึน  
ทุกขณะ 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของภิกษุณีตามการรับรู้ของพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรง
ธรรมกลัยาณี  เจตคติเก่ียวกบับทบาทต่อภิกษุณีของพทุธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีเป็น 2 ทาง 
คือ ในเชิงบวก และเชิงลบ เจตคติเชิงบวกเก่ียวกบับทบาทและสภาพการณ์ของภิกษุณี ได้แก่ นักบวชสตรีใน
พระพุทธศาสนา (หลวงแม่ของประชาชนทัว่ไป สตรีผูค้น้หาการหลุดพน้อยา่งเด็ดเด่ียว นกัปราชญผ์ูท้รงความรู้ 
ครูผูส้อน นกัเผยแผพ่ระพทุธศาสนาสู่สายตาชาวโลก นกัต่อสูสิ้ทธิมนุษยชน ดา้นสิทธิสตรี  นกัสงัคมสงเคราะห์ 
 เจตคติในเชิงลบ เก่ียวกับบทบาทและสภาพการณ์ของภิกษุณี ไดแ้ก่ แกะดาํของพระพุทธศาสนา ผู ้
บิดเบือนคาํสอนของพระพทุธเจา้ นกับวชคนละนิกายท่ีพยายามกลายเป็นนิกายเถรวาทของไทย เดือน คาํดี (2544) 
ไดก้ล่าวเก่ียวกบับทบาทของภิกษุณีในสมยัพทุธกาล ภิกษุณีไดถื้อว่าเป็นกาํลงัสาํคญัในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 
การเผยแผ่นั้น สามารถเผยแผ่ไดห้ลายวิธี เช่น การจาริกไปยงัท่ีต่างๆ หรือการใหค้าํแนะนาํสั่งสอนแก่ประชาชน
ทัว่ไป 
 ผลการวิจยับทบาทของภิกษุณีในปัจจุบนัท่ีพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีในเชิง
บวก จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนานักบวชสตรีในพระพุทธศาสนา 
(หลวงแม่ของประชาชนทัว่ไป สตรีผูค้น้หาการหลุดพน้อยา่งเด็ดเด่ียว นกัเผยแผพ่ระพทุธศาสนาสู่สายตาชาวโลก 
และในดา้นสังคม นกัปราชญผ์ูท้รงความรู้ ครูผูส้อน นกัต่อสู้สิทธิมนุษยชน ดา้นสิทธิสตรี  นกัสังคมสงเคราะห์ 
ซ่ึงผลบทบาทในเชิงลบท่ีเก่ียวขอ้งกบัภิกษุณีได ้เฉพาะในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาเท่านั้น 
 ซ่ึงจากการวิจยัทาํใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบความ ประชาชนในกลุ่มท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของ
ภิกษุณีในเชิงบวก ดา้นพระพุทธศาสนา เป็นประชาชนท่ีอยู่ในกลุ่มสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา หรือมีความรู้
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เก่ียวกบัพระพุทธศาสนาในระดบัขั้นพื้นฐาน หรือไม่มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการบวชหรือหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้งของ
ภิกษุณีเลย ส่วนในดา้นสังคม พุทธบริษทัท่ีมองเช่นน้ี อยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา หรือผูท่ี้เคยไดรั้บฟังการ
บรรยายจากตวัภิกษุณีเองในท่ีต่างๆ ทาํใหม้องเห็นภาพบทบาทของภิกษุณีในดา้นสังคม เช่นนกัต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี 
เป็นตน้ 
 แต่ในส่วนท่ีผลบทบาทในเชิงลบ เป็นผลจากการสํารวจในกลุ่มผูรู้้ในเร่ืองของภิกษุณีตามหลัก
พระพทุธศาสนา เลยทาํใหผ้ลท่ีไดเ้ก่ียวกบับทบาท เป็นในเชิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาเท่านั้น 
 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบับทบาทของภิกษุณีตามการรับรู้ของพทุธบริษทันั้น ตวัแปรท่ีกระทบกบัความ
คิดเห็นพุทธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณี สามารถแบ่งตวัแปรออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ลกัษณะทาง
สรีระของสตรี ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี ความเขา้ใจในหลกัคาํสอนจากพระไตรปิฎก และกระแสสงัคม 
 ความเขา้ใจของพทุธบริษทัในชุมชนใกลเ้คียงวตัรทรงธรรมกลัยาณีในดา้นวิธีการบวชและหลกัปฏิบติั
ของภิกษุณีในพระพทุธศาสนา 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยเ ร่ือง  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี                   
มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ2) เปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
เจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดี จาํนวน 986 คน การวิจยัคร้ังน้ีไดร้วบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 284 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดน้าํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.1 อายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 
25-35 ปี ร้อยละ 58.1 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 74.3 ประเภทของเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นพนกังาน
ราชการ ร้อยละ 61.6 ปฏิบติังานอยูก่องบงัคบัคดีลม้ละลาย 1-5 ร้อยละ 47.5 และรายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 10,000 
บาท ร้อยละ 47.9  2) เจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล
อยูใ่นระดบัมาก เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พบว่า 
เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีท่ีมีสถานภาพทัว่ไปดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สาํนกังานหรือกองท่ีปฏิบติังานมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีท่ีมีสถานภาพทัว่ไปดา้น
ประเภทของเจา้หนา้ท่ี และรายไดต่้อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 The study on the factors with affect to job satisfaction of the Legal Execution Department official 
had the objective of studying the factor contributed to the satisfaction and to compare the opinions towards the 
factors contributed to the satisfaction in the work performance of the Legal Execution Department official. The 
population used in the research were 986 officials of the Legal Execution Department. The data was collected 
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from the sample group in the number of 284 officials.  The tools used in this research was the questionnaire. 
The data was presented as the tables and processes by the Program. The statistics used in the analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and Analysis of Variance (ANOVA). 
 The results were summarized as follows: (1) 70.1% of the of the Legal Execution Department 
official were female. 58.1% had the average ages between 25 – 35 years. 74.3% graduated bachelor degree or 
equivalent. 61.6% were government officers. 47.5% worked for the Official Receivers Division 1-5. 47.9 %  
had salary income of up to 10,000 baht. (2) The Legal Execution Department official had the opinions towards 
the factors affecting the performance satisfaction at the moderate level. Considering each aspect, it was found 
that the factors on job characteristic, work condition, supervisor, colleague relationship, income and welfare and 
career path and security were at the moderate level while the personal factor was at the high level. (3) With 
regard to the comparison of the opinions towards the factors affecting the performance satisfaction, it was found  
of the Legal Execution Department Official with different genders, ages, education levels, offices or divisions 
were not different at the significant level of 0.05 while the opinions of  the Legal Execution Department 
Officials with different types and monthly income were different at the significant level of 0.05 
 
ความนํา 
 ทุกองคก์ารต่างมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ท่ีจะทาํให้การดาํเนินงานของตนมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยถื์อว่าเป็น
ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความสาํคญัยิ่งในการทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารของรัฐ องคก์าร
เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ แต่อย่างไรก็ดีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากรนั้นข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานและปัจจยัองคก์ารท่ีมีส่วนกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน (นนัทิวา โยธา,  2545, หนา้ 2) 
กล่าวคือถ้าผูป้ฏิบติังานมีความสุข มีความพึงพอใจในการทาํงานแลว้ บุคคลย่อมมีความผูกพนักับงานและ
หน่วยงาน การปฏิบติังานก็จะเป็นไปอย่างมุ่งมัน่ตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานให้ดีข้ึน ซ่ึงจะทาํให้
ปัญหางานเฉ่ือยชา หลบงาน ขาดงานลดลงไปได ้ดงันั้นความพึงพอใจในงานจึงมีความสาํคญัสาํหรับผูป้ฏิบติังาน 
เพราะหากมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติัแลว้ ก็จะทาํใหง้านท่ีทาํประสบความสาํเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 
และตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไว ้
 กรมบงัคบัคดีเป็นหน่วยงานหน่ึงในกระบวนการยติุธรรม ท่ีมีภารกิจหลกัเก่ียวกบังานดา้นการบงัคบั
คดีแพ่ง การบงัคบัคดีลม้ละลาย การฟ้ืนฟูกิจการลูกหน้ี การวางทรัพย ์ตลอดจนการชาํระบญัชี ทั้งน้ีเพื่อช่วย
ขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และช่วยปรับปรุงกระบวนการยติุธรรม
ของประเทศมีความเหมาะสมทนัเหตุการณ์กบัสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั กรมบงัคบั
คดีมีท่ีมาจากส่วนราชการระดบักองในสํานกังานปลดักระทรวงยุติธรรม 2 กอง คือ กองบงัคบัคดีแพ่ง และกอง
บงัคบัคดีลม้ละลาย  กล่าวคือ เม่ือปี พ.ศ. 2517 สมยัรัฐบาลศาสตราจารยส์ัญญา ธรรมศกัด์ิ เป็นนายกรัฐมนตรี  
นายกิตติ สีหนนท ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายสมภพ โหตระกิตย ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงยติุธรรม ไดเ้ห็นความสาํคญัของกองบงัคบัคดีแพ่ง กองบงัคบัคดีลม้ละลาย ประกอบกบังานของทั้งสอง
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กองทวีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี หน่วยงานระดบักองจึงไม่เหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี กระทรวง
ยุติธรรมยงัประสงคท่ี์จะขยายขอบเขตงานของกองบงัคบัคดีแพ่งออกไปยงัส่วนภูมิภาครวมทั้งตอ้งการให้งาน
บงัคบัคดีลม้ละลายและงานชาํระบญัชีหา้งหุน้ส่วนบริษทั หรือนิติบุคคลตามคาํสั่งศาล ไดด้าํเนินการโดยเจา้หนา้ท่ี
ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ตลอดจนริเร่ิมงานใหม่ๆ ซ่ึงได้แก่งานวางทรัพย  ์งาน
อนุญาโตตุลาการ ฯลฯ จึงไดมี้การออกพระราชบญัญติั แกไ้ขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 216 ลงวนัท่ี 
29 กนัยายน พ.ศ. 2515 (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2517 ยกฐานะกองบงัคบัคดีแพ่ง และกองบงัคบัคดีลม้ละลาย จดัตั้งข้ึน
เป็น กรมบงัคบัคดี (กลุ่มช่วยอาํนวยการและประชาสมัพนัธ์ กรมบงัคบัคดีกระทรวงยติุธรรม, 2550) 
 จากภารกิจและอาํนาจหนา้ท่ีของกรมบงัคบัคดีท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้่า การท่ีเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบั
คดีจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัความสามารถขององคก์ารท่ีจะสร้าง
ความผกูพนัระหว่าง เจา้หนา้ท่ีกบัองคก์าร ซ่ึงจะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้จา้หนา้ท่ีเกิดความพึงพอใจท่ีจะสนองความ
ตอ้งการขององคก์าร และมีความกระตือรือร้น และเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ซ่ึงจะนาํไปสู่การบรรลุผลสาํเร็จขององคก์าร และจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งดีมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหง้านขององคก์ารดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ การมีบุคลากร
ท่ีเขา้มาร่วมทาํงานในองคก์าร เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการหรือสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของ
องคก์าร รวมทั้งการดูแลรักษาบุคลากรใหท้าํงานกบัองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองกเ็ป็นส่ิงสาํคญั กรมบงัคบัคดี จึงจาํเป็น
ท่ีจะตอ้งมุ่งแสวงหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานใหไ้ดม้าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหท้นักบัแนวโนม้
ความก้าวหน้าและการขยายตัวในงานของกรมบังคับคดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน และเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ เพราะหากกรมบงัคบัคดีตอ้งประสบกบัปัญหาการขาดบุคลากร
ปฏิบติังาน หรือไม่สามารถคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการมาปฏิบติังานดว้ยแลว้ ย่อม
หมายถึงผลกระทบท่ีมีต่อการขยายตวัและคุณภาพ หรือประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของกรมบงัคบัคดีเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้
 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีกรมบงัคบัคดี ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาประสิทธิภาพของ
เจา้หนา้ท่ีในองคก์รต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี  
 2. เพือ่เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
กรมบงัคบัคดี จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไป 
 
 
 
ขอบเขตการวจิยั 
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 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ีกรมบังคบัคดี ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน
เลขานุการกรม กองคลงั กองคาํนวณและเฉล่ียทรัพย ์สํานักงานวางทรัพยก์ลาง กองจาํหน่ายทรัพยสิ์น กองยึด
ทรัพยสิ์น กองอายดัทรัพยสิ์น และกองบงัคบัคดีลม้ละลาย 1-5 รวมทั้งหมดจาํนวน 986 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งคาํนวณไดจ้ากตารางสาํเร็จรูปคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ, 2550, หนา้ 49-50) กาํหนดใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 284 คน จากจาํนวนประชากร 986 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.869
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของเจา้หนา้ท่ี 
สาํนกังานหรือกองท่ีปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน จาํนวน  6 ขอ้ 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี 
  2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลลกัษณะของแบบสอบถาม จาํนวน 10 ขอ้ 
  2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัองคก์ร ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน จาํนวน 7 ขอ้ สภาพการ
ทาํงาน จาํนวน 4 ขอ้ การบงัคบับญัชา จาํนวน 4 ขอ้ ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน จาํนวน 4 ขอ้ รายไดแ้ละ
สวสัดิการ จาํนวน 4 ขอ้ ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน จาํนวน 5 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี
โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหเ้จา้หนา้ท่ีไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 300 ฉบบั เป็นการเลือกเกบ็ตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
โดยการนาํแบบสอบถามไปแจกจาํแนกตามสดัส่วนของประชากรแต่ละสาํนกังานหรือกองท่ีปฏิบติังานแลว้ขอรับ
คืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา จาํนวน 284 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลงรหัส  
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลผลของการวิจัย และนําขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ทั้ งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ดว้ยสถิติ t-test, F-test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) แลว้นาํเสนอขอ้มูลในรูป
ของตาราง และขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดน้าํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์แบ่ง
การจาํแนกขอ้มูล ดงัน้ี 
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 1. วิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทของ
เจา้หน้าท่ี สํานักงานหรือกองท่ีปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน โดยหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 
 2. วิเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัองคก์ร เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดี (วตัถุประสงคข์อ้ 1) โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 2  
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไป (วตัถุประสงคข์อ้ 2) โดยใชค่้าสถิติ t-test,  F-test การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA)โดยกาํหนดความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
70.1 อายเุฉล่ียอยูใ่นช่วง 25 – 35 ปี ร้อยละ 58.1 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 74.3 ประเภท
ของเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นพนกังานราชการ ร้อยละ 61.6 ปฏิบติังานอยูก่องบงัคบัคดีลม้ละลาย 1-5 ร้อยละ 47.5 และ
รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 47.9 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี 
สรุปไดว้า่ เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.26) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัมาก (= 3.64) และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน 
(= 3.24) ดา้นสภาพการทาํงาน (= 2.83) ดา้นการบงัคบับญัชา (= 3.46) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน (= 3.43) ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ (= 2.85) ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน (= 3.34) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าท่ีกรมบังคบัคดี จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของเจ้าหน้าท่ี 
สาํนกังานหรือกองท่ีปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน ผลการศึกษาพบว่า  
  3.1. เจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดีท่ีมีสถานภาพทัว่ไปต่างกนัด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สาํนกังานหรือกองท่ีปฏิบติังานมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.2 เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีท่ีมีสถานภาพทัว่ไปต่างกนัดา้นประเภทของเจา้หน้าท่ี และ
รายไดต่้อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 

ผูว้ิจยัไดน้าํผลการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรม
บงัคบัคดี มาวิเคราะหแ์ละอภิปรายผล ดงัน้ี  
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 1. สถานภาพทัว่ไปในกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.1 และเพศ
ชาย ร้อยละ 29.9 อายขุองเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีส่วนมากอาย ุ25 – 35 ปี ร้อยละ 58.1 รองลงมาอาย ุ36 – 45 ปี 
ร้อยละ 21.1 และนอ้ยท่ีสุดอายไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 7.0 ระดบัการศึกษาของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีส่วนมากระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 74.3 ประเภทของเจา้หนา้ท่ีส่วนมากเป็นพนกังานราชการ ร้อยละ 61.6 รองลงมา
คือขา้ราชการ ร้อยละ 35.9 และนอ้ยท่ีสุดคือลูกจา้งประจาํ ร้อยละ 1.1 ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบการจา้งงานหรือการรับ
เจา้หนา้ท่ีของกรมบงัคบัคดีจะเป็นพนกังานราชการซ่ึงโดยมากเป็นตาํแหน่งนิติกรท่ีมีความรู้ดา้นกฎหมายเฉพาะ
เพื่อใหไ้ดเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบังาน สาํนกังานหรือกองท่ีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานส่วนมาก
ปฏิบติังานอยูก่องบงัคบัคดีลม้ละลาย 1-5 ร้อยละ 47.5 ทั้งน้ีเน่ืองจากกองบงัคบัคดีลม้ละลาย มีการแบ่งเป็น1 ถึง 5 
กอง เพราะงานดา้นบงัคบัคดีลม้ละลายไม่มีสาขาส่วนภูมิภาคซ่ึงจะรวมกองบงัคบัคดีลม้ละลายไวใ้นส่วนกลาง
ทั้งหมด รายไดต่้อเดือนของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีส่วนมากไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 47.9 รองลงมา 10,001 – 
15,000 บาท ร้อยละ 35.6 และนอ้ยท่ีสุด รายไดต่้อเดือน มากกว่า 25,000 บาท ร้อยละ 2.1 ทั้งน้ีเน่ืองจาก เงินเดือน
ของเจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดีเป็นไปตามตาํแหน่งในแต่ละประเภทท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชีเงินเดือนขา้ราชการตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี 
โดยรวมเจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (= 3.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัพบว่ามีประเดน็ ดงัน้ี 
  2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีว่าเพศ อาย ุประสบการณ์ อายงุาน ความสนใจในงาน และงานท่ี
ถนดั ความรู้ความสามารถ ทกัษะและความชาํนาญ ตาํแหน่ง สํานกังานหรือกองท่ีปฏิบติังาน และเงินเดือนหรือ
สวสัดิการของผูป้ฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัย่อมมีความพึงพอใจแตกต่างกนั เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (= 3.64) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542) ท่ีว่าความพึงพอใจในการทาํงานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น 
ปัจจยัดา้นบุคคล ดา้นงานและดา้นการจดัการ ทั้งน้ี เน่ืองจากงานของกรมบงัคบัคดีเป็นงานท่ีตอ้งดาํเนินการโดย
เจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรู้ ความสามารถในหลายดา้น เพราะกรมบงัคบัคดีมีภารกิจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัคดีแพ่ง
และคดีลม้ละลายตามคาํสั่งศาล เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความรู้เฉพาะดา้น เช่น นิติกร ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นกฎหมาย 
เป็นอยา่งดี  
  2.2 ปัจจยัองคก์รดา้นลกัษณะงาน เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (= 3.24) เน่ืองจาก 
ปริมาณงานมาก แต่เจ้าหน้าท่ีน้อย ด้วยขอ้จาํกดัท่ีตอ้งการเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและ
เหมาะสมท่ีจะมาปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัจนัทนา ทองมาก (2545) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูฝ่ายธุรการ : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัปัตตานี 
พบวา่ บุคลากรท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นและมีความเหมาะสม 
  2.3 ปัจจยัองคก์รดา้นสภาพการทาํงาน เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพการทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 2.83) 
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เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ํานกังานของหน่วยงานมีเพียงพอและเหมาะสม
กบังาน อยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองจาก เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร มี
ใชไ้ม่เพียงพอกบังาน สอดคลอ้งกบัพงษศ์กัด์ิ อินทรทตั (2546) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน
ของข้าราชการ  ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์  สํานักนายกรัฐมนตรี  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังานหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกในท่ีทาํงานมีไม่
เพียงพอ และร้อยตาํรวจเอก กรณรงค ์แกว้เกตุ (2543) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจกองพลาธิการ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ พบว่า อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีไม่เพียงพอเป็น
อุปสรรคต่อการทาํงานทาํใหง้านล่าชา้และขาดประสิทธิภาพ 
  2.4 ปัจจยัองคก์รดา้นการบงัคบับญัชา เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการบังคบับัญชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.46) 
เน่ืองจากกรมบังคบัคดีเป็นหน่วยงานราชการระบบการบงัคบับญัชาจึงเป็นไปตามกฎระเบียบขอ้บังคบัของ
หน่วยงานราชการอยูแ่ลว้ รวมทั้งผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานแต่ละส่วน มีการโยกยา้ยตาํแหน่งกนัตามวาระทาํให้
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์กนัตามหนา้ท่ีเท่านั้น จึงทาํให้เจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดีมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัพงษศ์กัด์ิ อินทรทตั (2546) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการทํางานของข้าราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ สํานัก
นายกรัฐมนตรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ข้าราชการมีความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัปานกลาง 
  2.5 ปัจจยัองคก์รดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.43) ทั้งน้ีเน่ืองจาก เพื่อนร่วมงานมีความสนิทสนมเป็นกนัเอง มีความสัมพนัธ์กนัทั้ง
ในเร่ืองการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั มีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั สนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบั
จนัทนา ทองมาก (2545) เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูฝ่ายธุรการ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัปัตตานี พบว่า เพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือ และร้อยตาํรวจเอก กรณรงค ์แกว้เกตุ (2543) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจกองพลาธิการ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พบว่า เพ่ือนร่วมงานให้การสนบัสนุน คอยช่วยเหลือ
และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
  2.6 ปัจจยัองคก์รดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (= 
2.85) ทั้งน้ีเน่ืองจากอาชีพราชการเป็นอาชีพท่ีมีรายไดไ้ม่สูงนกั ประกอบกบัค่าครองชีพในปัจจุบนัค่อนขา้งสูง ทาํ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีรู้สึกว่าการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสมและยุติธรรมน้อย แมว้่าจะมีสวสัดิการ
ค่อนขา้งสูงทั้งเร่ืองการเบิกค่ารักษาพยาบาล การใหบ้าํเหน็จ บาํนาญก็ตาม สอดคลอ้งกบัอิศรา คงคะรัศมี (2546) 
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํ
และทณัฑสถาน เขต 1 พบว่า ขา้ราชการมีความพึงพอใจในระบบการใหบ้าํเหน็จ บาํนาญ และสวสัดิการในการ
เบิกค่ารักษาพยาบาล 
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  2.7 ปัจจยัองคก์รดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.34) แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจัยองค์กรด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานอยู่ในระดับมากจาํนวนรายขอ้มากกว่า ทั้ งน้ี
เน่ืองจากอาชีพขา้ราชการเป็นอาชีพท่ีมัน่คงไดรั้บความคุม้ครองสูงไม่มีการใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกโดยง่าย
อยา่งบริษทัเอกชน แมว้่าความกา้วหนา้ในงานจะไดเ้ล่ือนตาํแหน่งตามกาํหนดเวลาก็ตาม แต่เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบั
คดีส่วนใหญ่เป็นนิติกรซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีประเภทพนักงานราชการจึงมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยองค์กรด้าน
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจแตกต่างจากหน่วยงานราชการอ่ืน เช่น งานวิจยั
ของนัติฐา ครุฑหม่ืนไวย (2546) เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ 
สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ พบวา่ ขา้ราชการมีความพึงพอใจดา้นความมัน่คงในงานระดบัมาก 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไป 
  3.1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดี จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปดา้นเพศ พบว่า เจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดีท่ีมี
สถานภาพดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ปัจจุบนัชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั ทั้งในเร่ืองการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลและการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงทาํใหทุ้กคนมีสิทธิเสมอภาคกนั สอดคลอ้งกบัอิศรา คงคะรัศมี (2546) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํและทณัฑสถาน เขต 1 
พบวา่ ขา้ราชการท่ีมีสถานภาพต่างกนัดา้นเพศมีความพงึพอใจต่อสภาพการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  
  เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัในปัจจยัองคก์รดา้นการบงัคบับญัชา คือ เพศชายมีความ
คิดเห็นเฉล่ียมากกวา่เพศหญิง  
  3.2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดี จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปดา้นอายุ พบว่า เจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดีท่ีมี
สถานภาพดา้นอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัร้อยตาํรวจโทมานสั เลาะหมดัจิตร (2546) พบว่า อายขุองขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานีตาํรวจภูธร อาํเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานีท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานแตกต่างกนั ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายมุากเป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะดา้นต่างๆ สูงกวา่ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นท่ียอมรับนบัถือ
ของบุคคลโดยทัว่ไป และเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายมุากจะเป็นผูท่ี้มีอายุราชการสูง ทาํใหโ้อกาสในการพิจารณา
เล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่งตามลาํดบัอาวโุสมีมากกวา่เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 
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  3.3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกรมบงัคบัคดี จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปด้านระดบัการศึกษา พบว่า เจา้หน้าท่ีกรม
บงัคบัคดีท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัร้อยตาํรวจเอก กรณรงค ์แกว้เกตุ (2543) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจกองพลาธิการ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ พบว่า ระดับการศึกษาของ
ขา้ราชการตาํรวจกองพลาธิการฯ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ทั้ งน้ีเน่ืองจาก การรับเจ้าหน้าท่ีเขา้มา
ปฏิบติังานโดยการสอบ ซ่ึงจะมีกฎระเบียบบงัคบัไวแ้ลว้ว่าตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัไหน ประกอบกบัลกัษณะและ
ประเภทของงานส่วนใหญ่เป็นงานประจาํซํ้ า ๆ เหมือนเดิม การปฏิบติังานตอ้งอา้งอิงกบัระเบียบและกฎเกณฑเ์ป็น
หลกั ในระดับปฏิบัติจึงไม่จาํเป็นต้องใช้ความรู้มากนัก เพียงศึกษาระเบียบและกฎเกณฑ์ให้เขา้ใจก็สามารถ
ปฏิบติังานได ้ 
  3.4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี จาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปดา้นประเภทของเจา้หนา้ท่ี พบว่า เจา้หนา้ท่ี
กรมบงัคบัคดีท่ีมีสถานภาพดา้นประเภทของเจา้หนา้ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัร้อยตาํรวจเอกหญิงอรอนงค ์แฟงสม (2544) เร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของขา้ราชการตาํรวจ กองอตัรากาํลงั สํานกังานกาํลงัพล พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกบั
ความพึงพอใจในงานแตกต่างกนั คือ ชั้นยศ ตาํแหน่ง 
  เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัในปัจจยัองคก์รดา้นลกัษณะงานและดา้นความกา้วหนา้และ
ความมัน่คงในงาน เน่ืองจาก ส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในกรมบงัคบัคดีเป็นประเภทขา้ราชการและ
พนักงานราชการ ซ่ึงทั้ งขา้ราชการและพนักงานราชการจะมีความแตกต่างกนัโดยหน้าท่ีความรับผิดชอบทั้ ง
ลกัษณะของงานและความก้าวหน้าความมัน่คงในตาํแหน่งงาน เพราะพนักงานราชการจะไม่ได้รับการปรับ
เงินเดือนหรือการเล่ือนตาํแหน่ง ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ เท่ากบัขา้ราชการ 
  3.5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีกรมบงัคบัคดีจาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปดา้นสํานักงานหรือกองท่ีปฏิบติังาน พบว่า 
เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีท่ีปฏิบติังานอยูส่าํนกังานหรือกองท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัพงษศ์กัด์ิ อินทรทตั (2546) เร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของขา้ราชการ ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยงานของกรมประชาสัมพนัธ์ 
สาํนกันายกรัฐมนตรี ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ขา้ราชการสังกดัหน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกนั 
  เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และดา้น
รายไดแ้ละสวสัดิการแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีแต่ละสาํนกังานหรือ
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กรมจะเป็นงานท่ีแตกต่างกนัไป เช่น เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยูส่ํานกังานวางทรัพยก์ลางจะมีความพึงพอใจดา้น
สภาพการทาํงานมากกว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานอยู่สํานกังานหรือกองอ่ืนอาจเป็นเพราะสภาพงานของสํานกังาน
วางทรัพยก์ลางมีปริมาณงานท่ีไม่ยุง่ยากเช่นสาํนกังานหรือกองอ่ืน 
  3.6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีจาํแนกตามสถานภาพทัว่ไปดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบั
คดีท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของมิลตนั (1981) กล่าวไวว้่าเงินเดือนคือปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ
ในงาน และปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542) ระดบัเงินเดือนมีส่วนในการสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน ผูท่ี้มี
เงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทาํงานสูงกวา่ผูท่ี้มีเงินเดือนตํ่า 
  เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คง
ในงานแตกต่างกนั เน่ืองจาก เจา้หนา้ท่ีของกรมบงัคบัคดีส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานราชการ ลกัษณะงานเป็นระดบั
การปฏิบติังานซ่ึงมกัจะเป็นการออกนอกสถานท่ีเพื่อสํารวจทรัพยสิ์น ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น ดา้นรายไดห้รือ
สวสัดิการและดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน พนกังานราชการจะไม่มีการเล่ือนตาํแหน่งเล่ือนขั้นอยา่ง
ขา้ราชการทั้งยงัไม่มีเงินประจาํตาํแหน่ง ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ หรือสวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบาํเหน็จ 
บาํนาญเช่นเดียวกบัขา้ราชการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี พบว่า 
ในภาพรวมเจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (= 3.26) แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในรายองคป์ระกอบแลว้จะพบว่า ยงัมีหลายๆ เร่ืองท่ีมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย แสดงให้เห็นว่า
กรมบังคบัคดียงัไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกรมบงัคบัคดีได้อย่าง
เพยีงพอ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและแกไ้ขในปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีกรมบงัคบัคดีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอย่างพอเพียงแลว้ก็จะทาํให้การ
ปฏิบติังานของกรมบงัคบัคดีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนต่อไป ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอเสนอแนะใน
องคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ากวา่ 3.00 ดงัน้ี 
 1. ปัจจัยองค์กรด้านสภาพการทาํงาน แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีกรมบงัคบัคดีมีความต้องการ
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน มีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังานพอเพียงกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือ
ความสะดวกสบายในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัสภาพการทาํงาน ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรจดัสภาพการทาํงาน
เพื่อเอ้ืออาํนวยให้แก่การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี จดัหาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยั โดยเฉพาะ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอกบัปริมาณงาน ซ่ึงจะช่วยใหก้ารทาํงานสะดวกรวดเร็วมากข้ึน อีกทั้งเคร่ืองถ่าย
เอกสารและเคร่ืองใชส้าํนกังานควรใหมี้อยา่งเพียงพอ  
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 2. ปัจจยัองคก์รดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดีไม่ว่าจะเป็นขา้ราชการหรือพนกังาน
ราชการ การปรับอตัราเงินเดือนและเล่ือนขั้นหรือสวสัดิการเป็นไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการอยู่แล้ว        
ซ่ึงบางคร้ังไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะการครองชีพในปัจจุบนั ดังนั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน่าจะหันมาให้ความสนใจกบั   
เร่ืองผลตอบแทนและสวสัดิการ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกรมบังคบัคดีมีความพึงพอใจในด้านรายได้และสวสัดิการ      
ให้มากข้ึน โดยเฉพาะในด้านท่ีเป็นการเพ่ิมรายไดห้รือผลตอบแทน หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีพของ
เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี เช่น อาจจะจดัร่วมกบัผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคและบริโภคมาจาํหน่ายสินคา้ให้กบัเจา้หนา้ท่ี
กรมบงัคบัคดีในราคาท่ีตํ่ากว่าทอ้งตลาด ซ่ึงจะเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยลดค่าใช้จ่าย หรืออาจจะจดัให้มีการจาํหน่าย
สินคา้ อาหารหรือผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยเจา้หน้าท่ีในกรมบงัคบัคดี เพื่อเป็นวิธีการหน่ึงในการเพิ่มรายไดใ้ห้กบั
เจา้หนา้ท่ีกรมบงัคบัคดี 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยั 
 1. ควรตั้ งสมมติฐานการวิจัย เพื่อทดสอบผลและนําไปเปรียบเทียบกับทฤษฎี หรือผลการวิจัยท่ี
นกัวิชาการไดส้รุปไว ้  
 2. ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารกบัพนกังานทั้งองคก์าร เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีสมบูรณ์ 
 3. ศึกษาองคก์รอ่ืนท่ีเป็นองคก์รของรัฐเพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยั  
 

บรรณานุกรม 
กรมบงัคบัคดี กระทรวงยติุธรรม. (2550). แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ(ภายใน)กรมบังคบัคดี. กรุงเทพมหานคร : 

กลุ่มช่วยอาํนวยการและประชาสมัพนัธ์ กรมบงัคบัคดี กระทรวงยติุธรรม.  
กรณรงค ์แกว้เกตุ. (2543). ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของข้าราชการตํารวจกองพลาธิการ 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
โกศล ใจเพช็รดี. (2546). ปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในงานของเจ้าหน้าทีต่ํารวจสายตรวจในจังหวดันนทบุรี. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
จนัทนา  ทองมาก. (2545). ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของครูฝ่ายธุรการ : ศึกษาเฉพาะกรณ ี

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จงัหวดัปัตตานี. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์. 

ธานินทร์  ศิลป์จารุ. (2550). การวจิยัและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วย SPSS. (พมิพ์คร้ังที ่7).  
 กรุงเทพมหานคร : วี. อินเตอร์ พร้ินท.์ 
นติัฐา ครุฑหม่ืนไวย. (2546). ปัจจยัที่มอิีทธิพลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
 (การวดัและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน.์(2542). จติวทิยาอุตสาหกรรม. ศนูยห์นงัสือเสริมกรุง : บริษทัพมิพดี์ จาํกดั. 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 458

พงษศ์กัด์ิ อินทรทตั. (2546). ปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการทาํงานของข้าราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี
หน่วยงานของกรมประชาสัมพนัธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล. 

มานสั เลาะหมดัจิตร. (2546). ปัจจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของข้าราชการตํารวจช้ันประทวน
ทีป่ฏบัิติหน้าทีใ่นสถานีตํารวจภูธรอําเภอตระการพืชผล จงัหวดัอุบลราชธานี. ภาคนิพนธ์ศิลป
ศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์. 

สุทศัน ์ตุรงคเ์รือง. (2540). การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบัิติงานของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ในสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ เขตการศึกษา 5. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อรอนงค ์แฟงสม. (2544). ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในงานของข้าราชการตํารวจกองอัตรากําลัง สํานักงาน
กําลังพล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อิศรา คงคะรัศมี. (2546). ปัจจยัที่มอิีทธิพลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชทณัฑ์ : 
ศึกษาเฉพาะกรณเีรือนจาํและทัณฑสถาน เขต 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

 (การวดัและประเมินผลศึกษา) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 459

บทบาทของหมอพืน้บ้านในปัจจุบัน:  
กรณศีึกษาหมอพืน้บ้านในอําเภอบ้านโฮ่ง  จังหวดัลําพูน* 

THE  ROLES  OF  THE  FOLK  HEALERS  AT  PRESENT  :   
A  CASE  STUDY  OF  THE  FOLK  HEALERS  IN  BANHONG  DISTRICT,  

LUMPHUN  PROVINCE 
 

พระวิวฒัน ์ทาวนั** 
PhraWiwat Tawan** 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาประวติัและภูมิหลงั  องคค์วามรู้ในการรักษา  และบทบาทของ
หมอพื้นบา้นในปัจจุบนั  โดยศึกษาหมอพื้นบา้นจาํนวน  6  คน จาํแนกตามความเช่ียวชาญในการรักษา  3  ดา้น 
ดา้นละ 2 คน ไดแ้ก่  ดา้นพธีิกรรมบาํบดั ดา้นกายบาํบดั และดา้นสมุนไพร เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัใชก้ารสัมภาษณ์ทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  การสังเกต และการเขา้ร่วมกิจกรรมของชมรม
หมอพื้นบา้น อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพนู 
 ผลการวิจยัพบว่า  ประวติัและภูมิหลงัของหมอพื้นบา้นส่วนใหญ่ต่างมีญาติเป็นหมอพื้นบา้นมาก่อน 
ทาํใหไ้ดซึ้มซบัองคค์วามรู้ในการรักษาและไดรั้บการปลูกฝังใหสื้บทอด หมอพื้นบา้นทุกคนต่างใหค้วามสาํคญัต่อ
ขอ้ปฏิบติัและจรรยาบรรณท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมา ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือจากคนทัว่ไป ในดา้นองคค์วามรู้ในการ
รักษา มีการปรับปรุงรูปแบบ  ขั้นตอน และอุปกรณ์ในการรักษา ตามความเช่ือและประสบการณ์ของหมอแต่ละ
คน และแมค้นในชุมชนจะใหค้วามสาํคญัในการรักษาต่อหมอพ้ืนบา้นนอ้ยลง  หมอพ้ืนบา้นทุกคนก็ยอมรับและ
ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะทาํการรักษาต่อไป ในปัจจุบนับทบาทของหมอพื้นบา้นแมถู้กมองว่าเป็นเพียงทางเลือกท่ีสองใน
การรักษา  แต่หมอพื้นบา้นก็ยงัคงยึดมัน่ต่อบทบาทของตนและเห็นความสําคญัในการรวมกลุ่มกนั เพื่อให้เกิด
ความเขม้แขง็ในบทบาทของตน เป็นวิธีการท่ีทาํใหเ้กิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทาํใหรู้้สึกว่าไม่โดดเด่ียวดงัใน
อดีตท่ีผ่านมา  บทบาทของหมอพ้ืนบา้นไม่ใช่มีเพียงดา้นการรักษาอย่างเดียวเหมือนแพทยแ์ผนปัจจุบนั  แต่ยงัมี
บทบาททางสงัคมซ่ึงถือเป็นจุดเด่นของหมอพื้นบา้นทุกคนและคนในทอ้งถ่ินยงัคงใหก้ารยอมรับ  
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the history and the background, the body of knowledge in 
healing and the roles of the folk healers at present. Six folk healers were studied and grouped concerning their skills in 
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healing which were categorized three aspects ; two folk healers for each aspect. These three aspects were : ritual 
healing, physical healing and herbal healing. It  was qualitative research. Research instruments were : formal and 
informal interviews, observations and activities participating of the folk healers club in Banhong District, Lumphun 
Province. 
 The research findings were : the history and the background of the folk healers were that most of them 
had the folk healers as their relatives. This made them know all about the body of knowledge in healing, being 
instilled it and perpetuated it. All folk healers respected the practice as well as the professional behavior which they 
had been transmitted and made them be respected by other people. For the body of knowledge in healing; the formats, 
the procedures and the healing instruments had been adjusted owing to each folk healer's beliefs and experiences. 
Even if the people in the community had less confidence in the folk healers of their healing, all of them accepted it 
and still firmly intended to continue healing. At present the roles of the folk healers were estimated as a second 
alternative in healing but they still adhered to their roles and realized that they had to join together to make their roles 
stronger. It was the method to help each other which made the folk healers feel that they were not alone as it had been 
in the past. Unlike the doctors at present whose roles were healing only, the folk healers had a more important role. It 
was the social role which was believed to be the significant point for all folk healers and it was still accepted by the 
people in the community. 
 
ความนํา 
 ส่ิงมีชีวิตต่างก็พ่ึงพาอาศยัธรรมชาติ  มนุษยก์็เช่นเดียวกนัตอ้งอาศยัพึ่งพาธรรมชาติ  เพ่ือการดาํรงชีวิต
และการท่ีมนุษยรู้์จกัพฒันาตนเองและส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวัจึงสามารถนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช ้ โดยเฉพาะป่า
ไมซ่ึ้งมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทั้งแหล่งอาหารและยารักษาโรค ตลอดจนเป็นท่ีอยูอ่าศยั  ดงันั้นมนุษยจึ์ง
ตอ้งหาวิธีการท่ีจะดูแลรักษาธรรมชาติใหเ้กิดความสมดุลและเป็นท่ีพึ่งพาอาศยัของมนุษยต่์อไป  ประเทศไทยมี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอนัหลากหลาย อยูใ่นเขตร้อนช้ืน   มีลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัของแต่ละพ้ืนท่ี  
กล่าวคือ  มีทั้งพื้นท่ีท่ีเป็นป่าเขา พื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีราบสูง พ้ืนท่ีตํ่าติดทะเล  ทาํใหก้ลุ่มคนท่ีถือกาํเนิดในสภาวะ
แวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไดพ้ฒันาการดาํรงวิถีชีวิต  และขนบธรรมเนียม ประเพณี  วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ตาม
สภาพแวดลอ้มท่ีตนอาศยัอยู ่ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาในการดาํเนินชีวิตตามทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 ภูมิปัญญาในการนาํสมุนไพรมาใชใ้นการดาํรงชีวิตนั้น  คนไทยมีความเช่ียวชาญมาชา้นาน  ดงัปรากฏ
ในตาํนานพระธาตุลาํปางหลวง แสดงใหเ้ห็นว่าหมอยามีความสาํคญัมาตั้งแต่อดีต  ในสมยัต่อๆมาหมอพ้ืนบา้นก็
ยงัมีบทบาทสําคญัในสังคมไทย   ดงัจะเห็นว่าในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว ไดท้รงเห็น
ความสําคญัของตาํรายาและเวชกรรมแผนโบราณ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้นาํตาํราท่ีมีอยู่นาํมาจารึกไว้
ตามผนงัวิหารและศาลาภายในวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม โดยมีตาํราบอกสมุฏฐานของโรค  และวิธีบาํบดั  ทั้ง
ยงัทรงให้นาํตน้สมุนไพรท่ีใชใ้นการปรุงยาท่ีหาได้ยากมาปลูกไวเ้พื่อให้ราษฎรไดศึ้กษา  และนาํไปใช้ในการ
รักษาตน 
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 จากการท่ีระบบการแพทยแ์ผนไทยท่ีเนน้รักษาแบบองคร์วม (holistic  health) คือ รักษาอาการเจ็บป่วย
ทั้งทางกายและทางจิตใจ  จึงนบัไดว้่ามีความเหมาะสมและสอดคลอ้งเป็นอย่างยิง่ท่ีจะทาํการรักษา  ทั้งยงัเป็นการ
ส่งเสริมให้องคค์วามรู้ในการรักษาโรคแบบพื้นบา้นให้คงอยู่ และไดรั้บการสืบทอดต่อไป  จะทาํให้การพ่ึงพา
การแพทยแ์ผนปัจจุบนันอ้ยลง ตลอดจนลดค่าใชจ่้ายในการรักษาอาการเจ็บป่วยใหน้อ้ยลง   สามารถพ่ึงตนเองได้
ดงัท่ีประเทศจีน และประเทศอินเดียประสบความสาํเร็จในการใชก้ารรักษาแบบผสมผสานมาแลว้ 
 อาํเภอบา้นโฮ่ง  จงัหวดัลาํพนู  มีหมอพื้นบา้นท่ียงัคงรักษาภูมิปัญญาในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ  
ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีบทบาททางพิธีกรรมความเช่ือต่างๆในชุมชน    และผูค้นในทอ้งถ่ินยงัเช่ือถือและรับการรักษา
จากหมอพื้นบา้นอยูแ่มจ้ะมีการพฒันาความเจริญดา้นต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบทบาทหมอพ้ืนบา้นก็ตาม นบัได้
ว่าหมอพื้นบ้านยงัเป็นผูท่ี้สั่งสมและสืบทอดองค์ความรู้จากบรรพชน  ในการเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจธรรมชาติ   
ตลอดจนมีความชาํนาญในการนาํความเช่ือและ  พิธีกรรมต่างๆมาประยุกตใ์ชใ้นการรักษาโรคภยัต่างๆ นบัเป็น
การตอบสนองความตอ้งการของผูค้นในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาประวติัและภูมิหลงัของหมอพื้นบา้น 
 2.  เพือ่ศึกษาองคค์วามรู้ในการรักษาอาการเจบ็ป่วย 
 3.  เพือ่ศึกษาบทบาทของหมอพื้นบา้นในปัจจุบนั 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ศึกษาหมอพื้นบา้นท่ีเป็นสมาชิกชมรมหมอพ้ืนบา้นอาํเภอบา้นโฮ่ง  โดยเลือกแบบเจาะจงตามประเภท
ของการรักษาซ่ึงสามารถแบ่งได ้ 3  ประเภท  คือ  หมอกายบาํบดั  หมอสมุนไพร  และหมอพิธีกรรม หรือจิตบาํบดั  
โดยทาํการเลือกประชากรประเภทละ  2  คน  รวม  6  คน    และตวัหมอเองตอ้งเป็นหมอพ้ืนบา้นมาไม่ตํ่ากว่า  10  ปี   
ทั้งน้ีเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเช่ือถือได ้
 ศึกษาผูป่้วยท่ีเคยมารับการรักษาและหายแลว้ กบัผูป่้วยท่ีกาํลงัรับการรักษา  จาํนวน  24  คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดท่ีไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษาแบบ
สัมภาษณ์ของ พิสิษฐ์  บุญไชย  ตลอดจนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากตวัผูท้าํการศึกษาไดคิ้ดคน้ข้ึนเอง  
โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้ในการสมัภาษณ์ออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1แบบสมัภาษณ์หมอพื้นบา้น 
  ส่วนท่ี  1  ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและภูมิหลังส่วนบุคคล ช่ือ สกุล  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  อาชีพหลกั  จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  การบวช/ไม่เคย  พื้นเพดั้งเดิม  เหตุผลท่ีนาํมาสู่การเป็นหมอ
พ้ืนบา้น  ระยะเวลาในการเป็นหมอพ้ืนบา้น  การศึกษาหาความรู้  การถ่ายทอดความรู้ 
  ส่วนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัองคค์วามรู้ในการรักษา การตรวจสอบอาการ  การวินิจฉัยโรค  
วิธีการรักษาโรค  การติดตามผลการรักษา  วตัรปฏิบติั 
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  ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของหมอพื้นบา้นในปัจจุบนั โดยสัมภาษณ์ใน 2 ดา้น คือ
บทบาทดา้นการรักษา และบทบาทดา้นสังคม 
 ตอนท่ี  2  แบบสมัภาษณ์ผูท่ี้มารับการรักษา และผูท่ี้เคยมารับการรักษาจากหมอพื้นบา้น 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative  research)  โดยการศึกษาจาก   
  1. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา     
  2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการศึกษาภาคสนามใชว้ิธี  การสังเกตและการสัมภาษณ์ซ่ึงมี
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการทาํการศึกษาดงัน้ี  สมุดบนัทึกประจาํวนั  กลอ้งถ่ายภาพ  และเทปบนัทึกเสียงซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํ
ความเขา้ใจ และขออนุญาต บนัทึกภาพและเสียงจากผูถู้กสัมภาษณ์ก่อนทุกคร้ัง  เพื่อให้ไดข้อ้มูลตรงตามเป้าหมาย  
ในการสังเกตนั้นจะใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant  observation) กบัการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-
participant  observation)  ส่วนการสัมภาษณ์นั้นจะใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal  interview)และการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth  interview)  โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
   2.1  การศึกษาจากเอกสาร จะใชก้บัการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั พ้ืนท่ี ลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์  สภาพเศรษฐกิจสงัคม ประชากร ประวติัทอ้งถ่ิน สถานท่ีราชการต่างๆ เป็นตน้ 
   2.2  การสงัเกต การศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ารสงัเกต  2  แบบ  คือ 

          2.1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant  observation)  คือ  การ
เขา้ไปสังเกตวิธีการและขั้นตอนในการรักษาอาการเจ็บป่วยของหมอพื้นบา้น  ว่ามีขั้นตอนตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ
ในขณะทาํการรักษา  โดยจะอาศยัการสมัภาษณ์ในขณะท่ีทาํการสงัเกตดว้ยเพื่อใหเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
    2.1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant  observation)  
คือ  ใชก้ารสงัเกตห่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 
  3. การสมัภาษณ์ การวิจยัคร้ังน้ีจะใชว้ิธีการสัมภาษณ์  2  แบบ  คือ 
   3.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth  interview) ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบ
สัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้  ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การสาํรวจพ้ืนท่ีท่ีวิจยั  และปรึกษาผูรู้้  
เน้ือหาการสมัภาษณ์ แบ่งได ้2 ส่วน ดงัน้ี 
    ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์หมอพ้ืนบา้นได้แก่  ประวติัและภูมิหลงั  
องคค์วามรู้ในการรักษาอาการเจบ็ป่วย และบทบาทของหมอพื้นบา้นท่ีมีต่อชุมชนและต่อสงัคมในปัจจุบนั 
    ส่วนท่ี 2 แบบสมัภาษณ์ผูท่ี้มารับการรักษา 
   3.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal  interview)  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ราย ละเอียดเก่ียวกบัคติ  ความเช่ือ  วฒันธรรม  ค่านิยม เป็นตน้ เพื่อจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมท่ีตวัหมอเองได้
แสดงออกมา 
  4. การจดบนัทึกภาคสนาม (field  notes)ใชบ้นัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต และการ
สัมภาษณ์  เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีทาํการศึกษาและเป็นระบบ  โดยจะแยกการบนัทึกในแต่ละ
ประเดน็ท่ีทาํการศึกษา 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น  หลงัจากผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต  สัมภาษณ์และการจด
บนัทึกขอ้มูลแลว้  ไดท้าํการจดัระเบียบขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีทาํการศึกษาเพ่ือให้เขา้ใจง่ายและ     
มีความเช่ือมโยง  โดยใชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล เปรียบเทียบผลการวิจยัหรือแนวคิดท่ีมีผูไ้ดศึ้กษา
มาแลว้ตลอดกระบวนการวิจยั 
 การตรวจสอบขอ้มูลนั้นเม่ือไดข้อ้มูลทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาแลว้  ผูว้ิจยั
ก็จะนาํมาจดัเป็นหมวดหมู่และทาํการตรวจสอบขอ้มูลเหล่านั้นว่ามีเน้ือหาสมบูรณ์ครบถว้นหรือไม่เพียงใด  เม่ือ
พบว่ามีประเด็นใดหรือส่วนไหนท่ียงัไม่มีความสมบูรณ์ก็จะทาํการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจนไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และ
ครอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวอ้ยา่งชดัเจน  จากนั้นจึงจะไดน้าํเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ประวติัของหมอพื้นบา้น  พบว่า  หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่ไดรั้บการสืบทอดองคค์วามรู้ในการรักษา
จากญาติของตน หมอพื้นบา้นท่ีเป็นชายนั้นส่วนใหญ่จะผ่านการบวชเรียนมาก่อน  และมีการศึกษาในระดบัท่ีสูง
กว่าหมอท่ีไม่ไดบ้วชเรียน  ผูท่ี้ผา่นการบวชเรียนมาแลว้มีความเช่ียวชาญในอกัษรลา้นนา และมีความสามารถใน
การรักษามากกวา่หน่ึงดา้น โดยเช่ียวชาญในการรักษาดว้ยพิธีกรรมบาํบดัเป็นพื้นฐาน   
 2.  แรงจูงใจท่ีนําไปสู่อาชีพหมอพ้ืนบ้านมีทั้ งท่ีคล้ายกัน และแตกต่างกัน   หมอพื้นบ้านท่ีได้
ทาํการศึกษาเม่ืออายุยงัอยูใ่นวยัทาํงานประกอบอาชีพดา้นการเกษตรเป็นอาชีพหลกั  รับรักษาบา้งแต่ไม่ไดย้ึดถือ
เป็นอาชีพหลกั  จนเม่ือเขา้มาสู่วยัสูงอายจึุงไดห้นัมายดึอาชีพหมอพื้นบา้นอยา่งเดียว  ความมีเมตตา  ความมีจิตใจ
ปรารถนาท่ีจะนาํความรู้ในการรักษาตามความถนัดของตนมารักษาผูป่้วยใหห้ายเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นคุณธรรม
ของหมอทุกคนและเป็นแรงจูงใจสาํคญัทาํใหห้มอพ้ืนบา้นยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะทาํการรักษาผูป่้วยต่อไป   
 3.  เจตคติต่อการเป็นหมอพื้นบา้นจากการศึกษาพบว่า  หมอแต่ละคนลว้นมีจิตใจท่ีประกอบไปดว้ย
เมตตาอยากช่วยให้คนอ่ืนหายจากอาการเจ็บป่วยโดยไม่ได้มุ่งหวงัว่าจะได้ค่าตอบแทนคุม้ค่าหรือไม่  มีวิริยะ
อุตสาหะและเสียสละเพื่อท่ีจะทาํหนา้ท่ีน้ีใหดี้ท่ีสุด  ผูป่้วยท่ีมารักษานั้นส่วนใหญ่ไดเ้คยรักษามาจากโรงพยาบาล
แลว้  เม่ือไม่หายจึงไดม้ารักษาหมอทุกรายก็ไม่เคยปฏิเสธแมดู้เหมือนว่าเป็นเพียงทางเลือกท่ีสองเท่านั้น  การยึด
มัน่ในหลกัศีลธรรม  จึงเป็นส่ิงสําคญัต่อการเป็นหมอพื้นบา้นท่ีดี  จากการท่ีไดเ้ล่าเรียนองคค์วามรู้ในการรักษา
จากครูบาอาจารยจ์นทาํให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตวัผูป่้วยและตวัหมอเอง  ดงันั้นตอ้งมีความกตญัญูต่อคุณครูบา
อาจารยห์มอทุกคนเช่ือวา่ถา้ยดึถือหลกัการเหล่าน้ีจะทาํใหผ้ลการรักษาออกมาดี  และประสบความสาํเร็จ 
 4.  การถ่ายทอดองคค์วามรู้  จากการศึกษาหมอพื้นบา้นทั้ง  6  คน  พบว่า  แมห้มอทุกคนตอ้งการท่ีจะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการรักษาให้แก่ผูส้นใจ    แต่การท่ีจะถ่ายทอดให้ใครนั้นต้องทาํการคดัเลือกผูรั้บการ
ถ่ายทอดวิชาท่ีแตกต่างกนั เพราะถา้ถ่ายทอดให้กบัคนท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงกบักฎเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ก็จะเป็นผลเสีย
ตามมามากกว่าจะเกิดผลดี  และการคดัเลือกนั้นจะมองหาญาติของหมอเองก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 5.  ขอ้ปฏิบติัและจรรยาบรรณของหมอพ้ืนบา้นลว้นแต่เป็นขอ้ยึดถือปฏิบติัเพื่อท่ีจะทาํหน้าท่ีหมอ
พ้ืนบา้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ทั้งน้ีการจะเป็นหมอพื้นบา้นท่ีดีไดก้็ตอ้งมีจิตใจท่ีเมตตามี
สัจจะ และตอ้งรักษาคนโดยเท่าเทียมกนัไม่เลือกว่ายากดีมีจนอย่างไร  และจากการศึกษาก็พบว่าขอ้ปฏิบติัและ
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จรรยาบรรณของหมอพ้ืนบา้นจะมีลกัษณะไม่ต่างกนัมากนัก ส่วนมากจะเป็นขอ้ท่ียึดถือและปฏิบติัมีเพียงหมอ
บรรเทิง  สุวรรณวงศเ์พียงรายเดียวเท่านั้นท่ียดึถือในขอ้หา้ม 
 6.  องคค์วามรู้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย  หมอพื้นบา้นต่างกมี็ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั และทุกคน
ก็มีการปรับปรุงวิธีการรักษาตลอดจนขั้นตอนการรักษาเพ่ือให้สามารถรักษาไดอ้ย่างมีประสิทธภาพและเป็นท่ี
ยอมรับจากชุมชนมากข้ึน  เช่น หมอสิงห์ใจ  ปัญโญ ซ่ึงมีความชาํนาญในการรักษาโรคกระดูกหัก  ในอดีตก็จะ
เขา้เฝือกไมไ้ผ่ในการยึดกระดูกให้เขา้ท่ี ใชค้าถาอาคมร่วมในการรักษา  ปัจจุบนัคนไดห้ันไปเขา้รับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลมากกว่าโดยจะเขา้เฝือกท่ีโรงพยาบาลก่อนแลว้จึงจะใหห้มอสิงห์ใจ  ปัญโญ มารักษาอีกที ซ่ึงหมอก็
ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ในกรณีหมอสมุนไพรก็เช่นกันได้มีการปรุงยาท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  รูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ก็มีการปรับปรุง  ทาํให้สะดวกในการใช้  สะอาด ใช้ได้นานข้ึน และในการเขา้สูตรปรุงยานั้น จาก
เม่ือก่อนสูตรยาใดท่ีหาตวัยาไดไ้ม่ครบก็ไม่สามารถนาํมาใชรั้กษาได ้ เน่ืองจากถา้ปรุงยาไม่ครบตามสูตรก็จะไม่
สามารถทาํใหก้ารรักษานั้นไดผ้ลดีมากนกั  จนเม่ือหมอไดเ้ห็นความสาํคญัในการรวมกลุ่มกนั  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ตลอดจนมีหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้จึงสามารถนาํตวัยาท่ีใชแ้ทนกนัไดม้าปรุงใหค้รบ
สูตร หรือบางทีก็ไดย้าสูตรท่ีใชใ้นการรักษาโรคเดียวกนัดงัท่ีตนเองถนดัในการรักษา  เป็นการเสริมประสิทธิภาพ
ในการรักษาใหมี้ผลดียิง่ข้ึน   
 7.  รูปแบบการให้บริการ หมอพื้นบา้นทุกคนยกเวน้หมอสมุนไพรจะทาํการรักษาทั้งท่ีบา้นหมอเอง
และบา้นผูป่้วยแลว้แต่ผูป่้วยจะสะดวก  ดา้นการรักษาทางพิธีกรรมบาํบดันั้นมีบางพิธีกรรมท่ีตอ้งรักษาท่ีทางสาม
แพร่งหรือริมแม่นํ้ าใหญ่เท่านั้นคือ การรักษาดว้ยการตดัพราย  ในส่วนหมอสมุนไพรนั้นจะไม่ไดมี้ท่ีรักษาท่ีเป็น
ทางการกล่าวคือ  หมอจะเตรียมยาสมุนไพรในการรักษาสาํเร็จรูปโดยใหผู้ป่้วยนาํไปรับประทานหรือนาํไปรักษา
เองท่ีบา้น ซ่ึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัสถานท่ีไวส้าํหรับการรักษาโดยเฉพาะ 
 8.  ผูป่้วยท่ีมารับการรักษากบัหมอพ้ืนบา้น มีหลากหลายอาชีพและหลายวยั  โดยพบว่า  ผูท่ี้มารับการ
รักษากบัหมอพิธีกรรมบาํบดันั้นจะมีทุกระดบัอาย ุคือ  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัชรา  แต่โดยมากจะเป็นวยักลางคน
หรือวยัทาํงาน  ส่วนคนท่ีมารับการรักษากบัหมอสมุนไพรนั้นจะมีอายุตั้ งแต่  20  ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูสู้งอายุ  ผูท่ี้มารับการรักษากบัหมอกายบาํบดันั้นจะมีอายุตั้งแต่  20  ปีข้ึนไป  โดยมากจะอยู่ในวยัทาํงานและมี
อาชีพเกษตรกรรมกบัอาชีพคา้ขาย 
 9.  บทบาทในการเป็นผูใ้ห้การรักษานั้น  พบว่า  หมอพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงจะทาํการรักษามาอย่าง
ยาวนานและต่อเน่ือง  มีบุคลิกภาพท่ีเป็นกนัเอง มีความใส่ใจในผูป่้วย  และมีความเช่ือมัน่ในองคค์วามรู้ท่ีตนใชใ้น
การรักษา ประกอบกบัมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  มีความต่ืนตวัในการท่ีจะรวมกลุ่ม
กนัเพื่อท่ีจะไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   
 10.  บทบาททางสังคมนั้น  หมอพื้นบา้นทุกคนต่างยึดมัน่ในหลกัความมีเมตตา ช่วยเหลืออนุเคราะห์
แก่คนในทอ้งถ่ินและต่างยึดถือในหลกัศีลธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อคนในชุมชน และเป็นท่ี
เคารพนับถือ  เม่ือมีกิจกรรมทางสังคมเกิดข้ึนในหมู่บา้น หมอพื้นบา้นก็จะคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ    ทางดา้น
พิธีกรรมทางศาสนา  ประเพณี  ความเช่ือ  ตลอดจนขั้นตอนในการทาํกิจกรรมในทางด้านพิธีกรรมต่างๆนั้น  
พบว่า  หมอพื้นบา้นท่ีเคยผา่นการบวชมาจะมีความเช่ียวชาญทุกคน  สามารถใหค้าํแนะนาํและให้ความหมายใน
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พิธีกรรมการรักษาโรคต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  และยงัมีบทบาททางสังคมท่ีเป็นทางการมากกว่าหมอพื้นบา้นท่ีไม่เคย
ผา่นการบวชเรียนมา 
 
อภปิรายผล 
 ประวตัิและภูมิหลัง 
  การศึกษาถึงประวติัและภูมิหลงัของหมอพ้ืนบา้นจาํนวน  6  คน พบว่า ส่วนใหญ่ไดรั้บการ
ปลูกฝังเจตคติ  ความเช่ือ  องคค์วามรู้ในการรักษาจากญาติพ่ีนอ้งปฏิบติัสืบทอดต่อไป  โดยท่ีหมอแต่ละคนนั้น
ต่างภาคภูมิใจในองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้รับมา  มีความเช่ือมั่นในความสามารถท่ีตนมีอยู ่            
มีพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีตอ้งการช่วยเหลือคนอ่ืนใหห้ายจากอาการเจ็บป่วยโดยไม่มุ่งหวงัผลตอบแทนมากจนเกินไป  
หมอท่ีเป็นชายส่วนใหญ่ลว้นแต่ผา่นการอุปสมบทเป็นพระภิกษุมาแลว้  ทั้งน้ีก็เพื่ออบรมขดัเกลาจิตใจใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ภูมิธรรม  เพ่ือจะไดน้าํมาใชใ้นการทาํหนา้ท่ีเป็นหมอพื้นบา้นท่ีดี   
  ปัจจุบนัน้ีถา้หมอพื้นบา้นไม่รวมกลุ่มกนัจะไม่สามารถรักษาบทบาทท่ีมีต่อชุมชนไวไ้ด ้ 
หมอพ้ืนบา้นแต่ละคนท่ีไดศึ้กษาคร้ังน้ี  ต่างเห็นความสาํคญัในการรวมกลุ่มกนั จึงไดจ้ดัตั้งชมรมหมอพื้นบา้นข้ึน
จากการริเร่ิมของหมออินสม  สิทธิตนั  ทาํให้มีการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในดา้น
ต่างๆ  การรวมกลุ่มกนัทาํใหห้น่วยงานต่างๆ เห็นความสาํคญัและใหค้วามสาํคญัในบทบาทของหมอพ้ืนบา้นมาก
ยิ่งข้ึน  มีการอบรมให้ความรู้ ทั้งยงัเชิญหมอพื้นบา้นท่ีทรงความรู้หรือมีความเช่ียวชาญในการรักษาจนเป็นท่ี
ยอมรับมาใหค้วามรู้แก่หมอพื้นบา้นคนอ่ืนๆ ดว้ย  นบัว่าหมอพื้นบา้นแต่ละคนต่างมีความใส่ใจ และมีความมุ่งมัน่
ในการท่ีจะปรับตวัใหส้ามารถท่ีจะช่วยเหลือและเป็นท่ีพึ่งทางหน่ึงในสงัคมต่อไป   
 องค์ความรู้ในการรักษาตลอดจนการถ่ายทอด 
  ความสามารถในการรักษาอาการเจ็บป่วยประกอบกบัประสบการณ์ท่ีทาํการรักษามาเป็น
เวลายาวนานของหมอพ้ืนบา้นแต่ละราย  เป็นส่ิงยืนยนัถึงความสําคญัในการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นการรักษาต่อ
ชุมชน  โดยท่ีแต่ละรายต่างสนใจพฒันาปรับปรุงองคค์วามรู้ของตวัเอง  เพื่อใหย้งัคงรักษาบทบาทไดต่้อไป  การ
เอาใจใส่ต่อผูป่้วย  ความเป็นผูมี้อธัยาศยัดี  และเขา้ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ  ในชุมชนก็เป็นส่วนสาํคญั
ท่ีทาํใหผู้ม้ารับการรักษามีความพึงพอใจและรู้สึกเป็นกนัเอง  ซ่ึง David  Landy (อา้งถึงใน  รุ้งรังษี  วิบูลชยั, 2538, 
หนา้ 10)ไดจ้าํแนกการปรับบทบาทของหมอพ้ืนบา้นไว ้ 3  ประการ ดงัน้ี   
  1.  การปรับบทบาทการรักษา (adaptive  curing  role) เป็นการปรับตวัท่ียงัคงบทบาทการ
รักษาของหมอพ้ืนบา้นในชุมชนไว ้ แต่มีการปรับรูปแบบและบทบาทการรักษาเน่ืองจากหมอพื้นบา้นตอ้งเผชิญ
กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั  จึงมีการพฒันาความรู้ในดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเพ่ิมข้ึน  หรือการยอมรับเคร่ืองมือ  
อุปกรณ์  ยาบางชนิดในการรักษา  รวมทั้งเทคนิควิธีการรักษาดว้ย     
  2.  การลดบทบาททางดา้นการรักษา (attenuated  curing  role)  เน่ืองจากหมอพื้นบา้นยงัคง
ยึดถือระบบความคิดและวิธีการรักษาแบบเดิม  แต่เน่ืองจากปัจจุบนัสังคมมีการเปล่ียนแปลงดว้ยอิทธิพลของ
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัและระบบเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป  ทาํใหช้าวบา้นมีการปรับเปล่ียนระบบความเช่ือ  จึง
อาจปฏิเสธหรือไม่ยอมรับวิธีการรักษาโดยหมอพ้ืนบา้น  ดงันั้นหมอพ้ืนบา้นก็อาจจะลดบทบาททางดา้นการรักษา
ของตนเองลงไปบา้ง   
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  3.  การปรับบทบาทใหม่ในการรักษา  (emergent  curing  role)  เป็นรูปแบบการรักษา
พื้นบา้นแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั  ในการรักษาโรคและช่องว่าง
หมอแผนปัจจุบนัและผูป่้วย  จึงส่งผลให้เกิดบทบาทการรักษาแบบใหม่ในสังคม  การรักษาแบบใหม่น้ีจะเกิด
ความคาดหวงัและความตอ้งการการแกไ้ขปัญหาในชุมชน 
  ขั้นตอนในการรักษาท่ีเรียบง่ายไม่สลบัซับซ้อนเหมือน  การรักษาท่ีโรงพยาบาล และยงั
สามารถปรับรูปแบบในการรักษาตามสภาพแวดลอ้ม  ตลอดจนไดน้าํความรู้ทางการแพทยส์มยัใหม่มาประยุกตใ์ช้
ในการรักษา ก็ทาํให้การรักษาแบบพ้ืนบา้นเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  ในด้านขอ้
ปฏิบติั ขอ้ยึดถือของหมอนั้นลว้นแต่ทาํให้รูปแบบในการรักษาตลอดจนการปฏิบติัตวัของหมอตั้งอยู่ในหลกั
จรรยาบรรณท่ีดี  การใชค้าถาอาคมร่วมในการรักษาก็เป็นอีกวิธีท่ีทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ทั้งต่อตวัหมอและผูท่ี้มา
รับการรักษา ยงัเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติว่ามีความสาํคญัในการรักษาอาการเจ็บป่วย  และทาํ
ให้คนในชุมชนไม่ประพฤติตนนอกกรอบหลกัศีลธรรมมากจนเกินไป เพราะอาจถูกกระทาํจากส่ิงท่ีอยู่เหนือ
ธรรมชาติ องคค์วามรู้ของหมอพื้นบา้นเองก็ยงัมีส่วนช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยู่คู่ชุมชน โดย
อาศยัการยดึหลกัขอ้ปฏิบติัต่างๆท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมา  ซ่ึงกน็บัไดว้า่เป็นการบูรณาการอนัเยีย่มยอดท่ีจะทาํใหค้น
ในชุมชนช่วยกนัรักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและทาํใหค้นในชุมชนอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
  การถ่ายทอดความรู้ก็เป็นวิธีการท่ีสําคญัอย่างหน่ึงท่ีจะทาํให้องค์ความรู้นั้นได้รับการ
ส่งผา่นจากรุ่นสู่รุ่น  ประสบการณ์  องคค์วามรู้ต่างๆ  ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม  วฒันธรรม วิธีการดาํเนินชีวิต
ของหมอพ้ืนบา้นลว้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  เป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีสาํคญัท่ีมุ่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนมา
ทุกยุคทุกสมยั  องคค์วามรู้เหล่าน้ีไดผ้่านกระบวนการขดัเกลา  ปรับปรุง พฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง  ประโยชน์
ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นเป็นส่ิงสําคญัของชุมชน การรักษาหรือการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ก็ยงัเป็นการ
อนุรักษธ์รรมชาติไปในตวัไม่ไดมุ่้งทาํให้เกิดผลเสียหายต่อธรรมชาติแต่อยา่งใด คือ ใชเ้ท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น  และ
จากการท่ีประเทศท่ีเจริญแลว้ไดน้าํตวัยาสมุนไพรท่ีหมอพื้นบา้นนั้นไดใ้ชใ้นการรักษามานานเอาไปพฒันาตวัยา
ข้ึนมาใหม่แลว้จดสิทธิบตัรจนทาํใหเ้กิดปัญหาระหวา่งผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยากรกบัประเทศท่ีนาํทรัพยากรไปพฒันา  
เหตุการณ์เหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า  ภูมิปัญญาในการรักษาของหมอพ้ืนบา้นไม่ไดเ้กิดข้ึนมาอย่างลอยๆ  แต่ได้
อาศยัประสบการณ์ การทดลอง จดจาํ และพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆ  จนสามารถนาํมารักษาผูค้นและอยู่ร่วมกบั
ธรรมชาติอย่างเป็นมิตร  องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัหมอพ้ืนบา้นถา้มีการส่งเสริมหรือเกิดความร่วมมือระหว่าง
การแพทยปั์จจุบนักบัการแพทยพ้ื์นบา้น ก็จะทาํให้การรักษาผูป่้วยในสังคมไทยมีความครอบคลุมทัว่ถึง  และ
พึ่งตนเองได ้ ประสบการณ์ในภาวะขาดแคลนยารักษาโรคในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี  2  นั้นนับว่าเป็นอีก
เหตุการณ์หน่ึงท่ีน่าจดจาํ  เพราะว่าเราพึ่ งตะวนัตกมาตลอดจนช่วงเกิดสงครามเราจึงได้หันมาสนใจในตัวยา
สมุนไพร และไดผ้ลิตข้ึนทดแทนตวัยาท่ีตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ 
 บทบาทของหมอพืน้บ้านในปัจจุบัน 
  บทบาทในการเป็นผูใ้ห้การรักษาของหมอพื้นบา้น ภูมิปัญญาในการปรับตัวให้เขา้กับ
ธรรมชาติ  สามารถพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมดุล  สัมคมเกษตรกรรมนั้นเนน้การอยูร่่วมกบัธรรมชาติอยา่ง
สอดคลอ้งประสานกนั  มีการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นทั้งแหล่งอาหารและยารักษาโรค  องคค์วามรู้ใน  
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การรักษาโรคนั้นหมอพื้นบา้นไดสื้บทอดมาอย่างยาวนาน ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการช่วยเหลือรักษาอาการ
เจบ็ป่วยต่างๆ ของคนในชุมชน 
  บทบาทในการรักษาน้ีไม่ใช่ว่าทุกคนจะไดรั้บการถ่ายทอด  คนท่ีจะไดรั้บการถ่ายทอดตอ้ง
ผ่านการทดสอบ คดัเลือกจากหมอท่ีมีประสบการณ์ในการรักษา และโดยมากจะถ่ายทอดเฉพาะในเครือญาติ  
เพื่อให้แน่ใจไดว้่าองคค์วามรู้ท่ีถ่ายทอดไปจะถูกนาํไปรักษาช่วยเหลือคนในทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง หมอพื้นบา้น      
ท่ีทาํการศึกษาทุกคนต่างพบว่า ยงัคงทาํหนา้ท่ีในการรักษาไดเ้ป็นอย่างดี  แมค้นส่วนใหญ่จะเลือกรักษาอาการ
เจ็บป่วยจากโรงพยาบาลก่อน หรือมีประสบการณ์ในการรักษากบัหมอพื้นบา้นแลว้หายจึงไดม้ารักษาอีก  หมอ
พ้ืนบา้นทุกคนต่างยอมรับในบทบาทท่ีลดลงไป  แต่จากการท่ีไดรั้บการปลูกฝังใหสื้บทอดองคค์วามรู้ในการรักษา
จากบรรพชนว่าอย่าได้ทอดท้ิงบทบาทน้ี ประกอบกบัคนท่ีมาขอรับการรักษาต่างขอร้องให้ทาํการรักษาต่อไป  
การยดึมัน่ในคาํสอนของอาจารยก์บักาํลงัใจจากคนท่ีมารักษากท็าํใหห้มอทุกคนยงัยนืหยดัท่ีจะรักษาต่อไป 
  ความกา้วหนา้ทางการแพทยส์มยัใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการรักษาอาการเจ็บป่วย
ของประชาชน  ได้ผลท่ีรวดเร็ว น่าเช่ือถือมากกว่าประกอบกบัภาครัฐให้ความสําคญัเป็นอย่างมากในระบบ
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัจนทาํใหอ้าชีพหมอพื้นบา้นถูกละเลยไม่เป็นท่ียอมรับ  ทั้งยงัถูกกฎหมายเขา้มาบีบบงัคบั 
ควบคุมและเขม้งวดกวดขนัจนทาํให้หมอพ้ืนบา้นตอ้งเลิกอาชีพน้ีเป็นจาํนวนมาก  ในระยะหลงัมาน้ีเม่ือมีการ
จัดตั้ งสถานบนัการแพทยแ์ผนไทยตลอดจนออกกฎหมายมาคุม้ครอง และส่งเสริมเพื่อให้หมอพื้นบา้นยงัคง
บทบาทในการรักษาต่อไป  และเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ของหมอพื้นบา้นใหมี้การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
แทนท่ีจะคอยกวดขนัจบักุมดงัเช่นในอดีต  หมอพ้ืนบา้นท่ีทาํการศึกษาทุกท่านต่างสนใจและเห็นความสําคญัใน
การเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  มีบทบาทสาํคญัในการเป็นตวัแทนภาครัฐท่ีเห็นความสาํคญัและสนบัสนุนส่งเสริม
ตลอดจนผลกัดนัองคค์วามรู้ของหมอพื้นบา้นในภาคเหนือตอนบนใหเ้ป็นท่ียอมรับต่อกลุ่มคนในสังคมโดยทัว่ไป  
หมอพื้นบา้นไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยไม่หวงองคค์วามรู้ท่ีตนมีอยู่แต่อย่างใด  ทั้งน้ีเพื่อให้
บทบาทในการรักษาของหมอพื้นบา้นมีความเขม้แขง็  ตลอดจนเป็นท่ียอมรับในสังคมมากข้ึน  ทาํใหมี้กาํลงัใจ มี
ความมุ่งมัน่ในการนาํความรู้ท่ีมีของตนไปใชใ้นการรักษาต่อไป  และยงัทาํใหต้วัหมอเองไม่รู้สึกโดดเด่ียวดงัเช่น
ในอดีตท่ีผา่นมา  และจะไดช่้วยกนัอนุรักษภู์มิปัญญาของหมอทุกคนใหไ้ดรั้บการสืบทอดต่อไป 
  อาชีพหมอพ้ืนบา้นนั้นไดผ้่านการรักษาให้แก่คนทุกระดบัในทอ้งถ่ิน มีการแลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็นองคค์วามรู้ต่างๆ จากทุกกลุ่มคนในสังคม ทาํให้หมอพื้นบา้นสามารถนาํประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาช่วย
แกปั้ญหาและใหค้าํปรึกษาแก่คนในทอ้งถ่ินดว้ยความชาํนาญและประสบการณ์ท่ีมากกวา่คนทัว่ไปไดเ้ป็นอยา่งดี 
  บทบาททางสังคมของหมอพื้นบ้านท่ีประกอบไปด้วยหลักศีลธรรม จริยธรรม และ
คุณธรรมตลอดจนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในประเพณี วฒันธรรมท่ีปฏิบติักันมาอย่างยาวนานในท้องถ่ิน ทาํให้หมอ
พ้ืนบ้านยงัคงเป็นท่ีพ่ึงสําคญัของคนในชุมชน  เป็นผูท่ี้เสียสละช่วยเหลือชุมชนโดยไม่มุ่งหวงัผลตอบแทน  
บทบาททางสังคมท่ีหมอพ้ืนบา้นมีน้ี หมอทุกคนต่างมุ่งมัน่ในการทาํหนา้ท่ีเหล่าน้ีเพราะถือว่าเป็นหนา้ท่ีท่ีสาํคญั
ในฐานะท่ีทุกคนในทอ้งถ่ินต่างยกย่องให้ความสําคญัไม่แพบ้ทบาทด้านการรักษา  ทั้งยงัเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใหไ้ดรั้บการสืบทอด  เพื่อจะไดเ้ป็นหลกัสําคญัในการท่ีจะทาํใหค้นในทอ้งถ่ินอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่าง
สงบสุข 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  บทบาทของหมอพ้ืนบา้นอยูคู่่สังคมมาตั้งแต่อดีต  มีส่วนร่วมในการสร้างความเขม้แขง็ทั้งทางกาย
และทางใจแก่คนในชุมชน  ตลอดจนเป็นผูอ้นุรักษภู์มิปัญญาในทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆท่ีสาํคญั  ช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทาํใหค้นอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสุข  แมบ้ทบาทในปัจจุบนัจะดูลดลงไปมากตามสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  แต่ก็ยงัคงเป็นท่ีพึ่ งของชุมชนได้เป็นอย่างดี  หน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถ่ินควรท่ีจะมีส่วนให้
ความช่วยเหลือ สนบัสนุนบทบาทของหมอพ้ืนบา้นใหส้ามารถดาํรงอยูต่่อไปได ้
 2.  การสืบทอดองคค์วามรู้ในการรักษาของหมอพื้นบา้นจากรุ่นสู่รุ่นอาศยัประสบการณ์ และการจดจาํ  
เม่ือเวลาผ่านไปนานๆ ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มต่างเปล่ียนแปลงไป  อาจทาํให้ประสิทธิภาพในการรักษา
ตลอดจนองคค์วามรู้ในการรักษาอาจคลาดเคล่ือนหรือใหผ้ลในการรักษาไดผ้ลดีไม่เท่าเดิม  ควรท่ีจะใหห้น่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนไดม้าช่วยอบรมใหค้วามรู้แก่หมอพ้ืนบา้น  เพ่ือท่ีหมอพื้นบา้นจะไดเ้ป็นท่ีพึ่งใน
การรักษาอีกทางหน่ึงของชุมชนและทาํใหร้ะบบการรักษาของไทยครอบคลุมทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 
 3.  ตวัยาสมุนไพรในปัจจุบนันบัวนัยิ่งหายากและบางอยา่งใกลสู้ญพนัธ์ุ  แมจ้ะมีการเพาะปลูกในบาง
แห่งแต่กย็งัไม่เพียงพอ  ควรมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนร่วมมือกนัหาแนวทางในการส่งเสริมใหมี้
การขยายพนัธ์ุสมุนไพรต่างๆให้มีมากยิ่งข้ึนและเพียงพอในการรักษา เพื่อท่ีอาชีพหมอสมุนไพรจะไดเ้ป็นท่ีพึ่ง
ทางหน่ึงต่อชุมชนต่อไป 
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ความต้องการเพิม่สมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
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Increasing Abilities in Using Information Technology for  Work 

 
ดาบตํารวจวรีวฒัน์ คูเมือง** 

Pol.Sen.Sgt.Maj.Veerawat Kumuang** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพือ่การปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจภูธร จงัหวดัสมุทรปราการ และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความต้องการเพ่ิมสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจภูธร 
จงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัอนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายรุาชการ ชั้นยศ ตาํแหน่ง
และสายงาน กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 400 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัร จาํนวน 63 คน และชั้น
ประทวน จาํนวน 337 คน ได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามชนิดมาตรฐาน 
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการตาํรวจภูธร จงัหวดัสมุทรปราการ มีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัมาก ในภาพรวมและทั้ง 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และด้าน
ความสามารถในการแกปั้ญหาและบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พบว่ามีความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพในระดบั
มากทุกดา้น โดยขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายรุาชการ ชั้นยศ ตาํแหน่งและสายงานท่ีต่างกนัมี
ความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) study the needs of increasing abilities in using information 
technology (IT) of provincial police officers in Samuthprakan province in 4 aspects: the need for using 
computer devices, the need for using software application, the need for increasing more efficiency in working, 
and the need for increasing ability for repairing and maintenance computer devices,  and 2) compare the needs 
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of increasing efficiency in using IT of provincial police officer across the following personal variables: gender, 
age, rank, position, and field of work. The 400 subjects consisted of 63 commissioned police officers and 337 
non-commissioned police officers were selected by stratified random sampling, from every police station in 
Samuthpakan province. Data was collected by 5 rating scale questionnaires, and was analyzed by frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVAs. 
 The results of this research revealed that, the need for increasing efficiency in using IT of provincial 
police officers in Samuthprakan province were high as a whole, and in every aspect. The provincial police 
officers had no different need across their personal variables at the level of statistical significance .05.  
 
ความนํา 
 ในยคุเทคโนโลยข่ีาวสาร การเปล่ียนแปลงในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก เป็นไปอยา่ง
รวดเร็วตามกระแสของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี การบริหารงานในองคก์ารต่างๆในโลก มีการนาํเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารมาใช้ในองคก์าร เกิดการแข่งขนั ชิงความไดเ้ปรียบในการบริหารขอ้มูลข่าวสาร 
เพื่อให้ถึงวตัถุประสงค์ขององค์การ ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการต่ืนตวั และมีการประชุมสุดยอดผูน้าํ เกิด
สนธิสัญญาร่วมกนั เม่ือ ปี 2542 ในการพฒันาระบบเทคโนโลยีในภูมิภาคของกลุ่มอาเซียน จึงเกิดเป็น E-Asian 
ในส่วนประเทศไทย ไดมี้ระบบสารสนเทศแห่งชาติเกิดข้ึน คือ โครงการ E-Thailand สาํหรับในส่วนของรัฐบาล
ไดพ้ฒันาเป็นโครงการ E-Government ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของ E-Police หรือ Electronic Police ในโอกาสต่อมา 
(สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 2547, หนา้ 11) 
 ตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการเป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกดัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ซ่ึงมีภารกิจ
ดา้นการใหบ้ริการดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
อาํนวยความยติุธรรมใหค้วามคุม้ครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายแก่ประชาชน ใหบ้ริการประชาชนและสังคมใน
ดา้นต่าง ๆ ครอบคลุมเขตสถานีตาํรวจภูธรของจงัหวดัสมุทรปราการ รวม 13 สถานี แบ่งเป็นสถานีตาํรวจภูธร
อาํเภอ 6 สถานี สถานีตาํรวจภูธรตาํบล 7 สถานี ซ่ึงปฏิบติังานภายใตค้วามเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพ
สงัคม สภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีวิสยัทศันใ์นอนาคตท่ี ชดัเจน มีการวางแผนกลยทุธ์
ในการบริหารและปฏิบติัการในเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างพฒันาสมรรถภาพการทาํงาน อาทิ เช่น ดา้นอาชญากรรม
คนร้ายขา้มชาติ อาชญากรรมทางดา้นเศรษฐกิจ ฯลฯ โดยจะตอ้งพฒันาตนเองให้สามารถใกลเ้คียงกบัการเป็น 
ตาํรวจอีเลก็ทรอนิกส์ (E-Police) เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังานแก่สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ดงันั้น 
ทางสถานีตาํรวจมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งเพิ่มสมรรถภาพในดา้นสาํคญั ๆ อาทิ เช่น ดา้นความรู้ทางวิชาการ 
ดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกาํลงัพล ดา้นการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศของ
หน่วย จึงจาํเป็นตอ้งมีศูนยฝึ์กอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพกาํลงัพล เพ่ือจดัฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ และจดั
ฝึกอบรมความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของหน่วย โดยการ
วางระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน (สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 2547, หนา้ 14) 
 จากสภาพความเป็นจริงในการจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศในสถานีตาํรวจยงัมีปัญหาอยู่มากในเร่ือง
ต่อไปน้ี คือ จาํนวนขอ้มูล และสารสนเทศท่ีมีในแต่ระดบัไม่เพียงพอ ไม่เป็นปัจจุบนั การนาํไปใช้ไม่ถูกต้อง
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สมบูรณ์  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบยงัขาดอตัรากาํลงั  บทบาทหน้าท่ีไม่ชดัเจน  ไม่สามารถให้บริการดา้นขอ้มูล
สารสนเทศได ้ บุคลากรยงัไม่มีความเขา้ใจในการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และยงัไม่มีการนาํเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัมาใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูล (ภาคภูมิ สุริยาชยัวฒันะ, 2542, หนา้ 40) 
 จากเหตุผลและความสําคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพ
ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือนาํขอ้มูล
ดงักล่าวมาใช้ในการกาํหนดแนวทางพฒันาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกบัความ
ตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการในดา้นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดา้นการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
ดา้นการใชค้อมพวิเตอร์เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาและบาํรุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อายรุาชการ ชั้นยศ ตาํแหน่ง และสายงาน 
 
สมมติฐานของการวจิยั  
 ข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน  มีความต้องการเพิ่ม
สมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การปฏิบติังานแตกต่างกนั  
 
ขอบเขตการวจิยั 
 กลุ่มประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี เป็นขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัรและขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน
ในจงัหวดัสมุทรปราการ 1 กองบงัคบัการ และ 13 สถานี คือ กองบงัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการ
จาํนวน 114 นาย สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ 6 สถานี จาํนวน 1,249 นาย สถานีตาํรวจภูธรตาํบล 7 สถานี จาํนวน 731 
นาย รวมทั้งหมด จาํนวน 2,094 นาย กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ไดท้าํการสุ่มตวัอย่างจากประชากรดงักล่าวโดยดาํเนินการตามขั้นตอน คาํนวณหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อตอบแบบสอบถามโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะของความเป็นตวัแทนของประชากรท่ีเหมาะสม ดว้ย
การใชห้ลกัการคาํนวณของ Yamane (1973) ซ่ึงมีสูตรดงัต่อไปน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 43) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง ความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการ ไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือขอ้มูลซ่ึงรายละเอียด
ของขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ไดด้าํเนินการดงัน้ี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 472

  ตอนท่ี 1   แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล มีคาํถาม 7 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2   ความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจภูธร จงัหวดัสมุทรปราการแบ่งออกเป็น 4 ดา้น  
  โดยแต่ละคาํถาม ไดใ้ชแ้บบ rating scale แบบ 5 ระดบัของ Likert มีขอ้ใหเ้ลือกตอบเพื่อ
ประเมินระดบัความตอ้งการ 5 ระดบั 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการตามขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละสถานีดว้ยตวัเอง และขอรับคืนดว้ยตนเองครบ 400 ชุด เพือ่นาํไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลโดยสถิติเชิงบรรยาย 
 2. วิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคว์ิจยัโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3. การแปลค่าเฉล่ียเป็นระดบัความตอ้งการ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. สรุปในภาพรวม 
  ขา้ราชการตาํรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการมีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่ามีความตอ้งการในระดบัมากทุกดา้น 
ทั้ งในด้านการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาและบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2. สรุปในรายด้าน 
  2.1 ด้านความต้องการใช้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการ
มีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีความตอ้งการเพิม่สมรรถภาพระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองความสามารถบนัทึกและลบขอ้มูลลงในแผน่ 
floppy disk, digital camera และมีความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพในระดบัมากในเร่ืองความสามารถบนัทึกและลบ
ขอ้มูลลงในแผน่ CD-ROM  การใชเ้คร่ืองสแกนภาพ  การใชธ้มับไ์ดร์ฟ และมีความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพระดบั
ปานกลาง ในเร่ืองการใชเ้คร่ืองฉาย LCD Projactor  
  2.2 ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ขา้ราชการตาํรวจภูธรจังหวดัสมุทรปราการมีความ
ต้องการเพ่ิมสมรรถภาพ ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความต้องการเพิ่ม
สมรรถภาพระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองทกัษะการใชโ้ปรแกรม MS-Word ทกัษะการใชโ้ปรแกรม Ms.Excel ทกัษะการ
ใชโ้ปรแกรม Ms.window 98, 2000, ME, XP และทกัษะการใชโ้ปรแกรม Scanner มีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพ
ระดบัมากในเร่ืองทกัษะการใชโ้ปรแกรม MS-Power point, Phoshop และมีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในระดบั
ปานกลางในเร่ืองการใชโ้ปรแกรม Ms.Aecess, โปรแกรม Winzip, และโปรแกรม Flash 
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  2.3 ด้านการใช้คอมพวิเตอร์เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขา้ราชการตาํรวจภูธร
จงัหวดัสมุทรปราการ มีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพระดบัมาก
ท่ีสุดในเร่ืองการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและมีความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพระดบัมาก ในเร่ืองความสามารถ
ใชรั้บส่งจดหมายอีเลคทรอนิกส์และมีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพระดบัปานกลางในเร่ืองความสามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการนาํเสนอได ้
  2.4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขา้ราชการ
ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ มีความต้องการเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ความสามารถในการแกปั้ญหาและบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภาพรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความตอ้งการ
เพิ่มสมรรถภาพระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง สามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไดมี้ความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพ
ระดับมากในเร่ืองความสามารถป้องกันและกาํจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ และความสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และมีความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพระดบันอ้ยในเร่ืองความสามารถแกปั้ญหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนกบั
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
  2.5 ด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน  ข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ มีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยใีนระบบฐานขอ้มูล 26 ฐานขอ้มูลภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพระดบัมากท่ีสุดในเร่ืองระบบฐานขอ้มูลถ่ายภาพ และระบบ
ฐานขอ้มูลประกาศสืบจบัและมีความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพระดบัมากในเร่ือง ระบบฐานขอ้มูลในการป้องกนั
อาชญากรรม ระบบฐานขอ้มูลบุคคลผูก้ระทาํผิดกฎหมาย ระบบฐานขอ้มูลของคนพลดัหลง ระบบฐานขอ้มูล
จราจร ระบบงานขอ้มูลจราจร  ระบบฐานขอ้มูลทะเบียนอาวุธปืน ระบบฐานขอ้มูลนิติเวช ระบบฐานขอ้มูลกาํลงั
พล ระบบฐานขอ้มูลสถิติคดีอาชญากรรม ระบบฐานขอ้มูลผูมี้พฤติกรรมในทางมิชอบ ระบบฐานขอ้มูลแผนงาน
และงบประมาณ ระบบงานติดตามผลคดี ระบบฐานขอ้มูลใบอนุญาตใบขบัรถ ระบบขอ้มูลโครงข่ายการสืบสวน
สอบสวนคดีและมีความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพระดบัปานกลางในเร่ือง ระบบฐานขอ้มูลบุคคลพน้โทษ ระบบ
ขอ้มูลทรัพยห์าย ระบบฐานส่งกาํลงับาํรุง ระบบฐานขอ้มูลทะเบียนกลางสันติบาล ระบบฐานขอ้มูลเงินเดือนและ
ระบบฐานขอ้มูลคนร้ายขา้มชาติ   
  ขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัภูธรสมุทรปราการท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายรุาชการ 
ชั้นยศ ตาํแหน่ง และสายงานท่ีต่างกนั มีความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการการ  อภิปรายผลไดด้งัน้ี   
 ความต้องการเพ่ิมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของขา้ราชการ
ตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการ มี 4 ดา้น คือ ดา้นการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดา้นการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 
ดา้นการใชค้อมพวิเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาและบาํรุงรักษา
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พบว่าอยู่ในระดบัมากทั้ง 4 ดา้นทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ในการปฏิบติังานปัจจุบนั  คอมพิวเตอร์เขา้
มามีบทบาทมาก ดา้นการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นจาํเป็นจะตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ความชาํนาญใน
การใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ในการใชง้าน ขา้ราชการตาํรวจตอ้งมีสมรรถภาพดา้น
ทกัษะปฏิบติัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือ สามารถใช้เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองสแกนภาพ กลอ้ง
ดิจิตอล ธมับไ์ดร์ฟ เคร่ืองฉาย และสามารถบนัทึกและลบขอ้มูลลงในแผน่CD-ROM   Floppy Disk  คอมพิวเตอร์
สามารถจดัการเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ Window (98, 2000, ME, XP) สอดคลอ้งกบัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
(2547, หนา้ 96) ท่ีไดก้าํหนดใหต้าํรวจตอ้งมีความสามารถในการใชง้านระบบปฏิบติัการ Windows ไดโ้ดยมีการ
จดัอบรมใหก้บัตาํรวจภูธรทัว่ประเทศ ดา้นทกัษะการใชอุ้ปกรณ์บนัทึกและลบขอ้มูลต่าง ๆ ทั้ง Floppy Disk และ 
CD-Rom ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ABE Polices Competencies for Technology (1999, p.115) ท่ีอธิบายว่า ตาํรวจตอ้งมี
ทกัษะในการบนัทึก-ลบขอ้มูล โอนยา้ยขอ้มูลต่าง ๆ หรือจดัการชนิดของไฟล์งานต่าง ๆ ในหน่วยความจาํของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลได ้นอกจากนั้นตาํรวจตอ้งมีทกัษะปฏิบติัเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ต่อ
พ่วงต่าง ๆ ท่ีสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย Lexinton School (2003, p.137) กาํหนดว่าตาํรวจตอ้ง
สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่นเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองสแกนภาพ กลอ้งดิจิตอล ธัมบไ์ดร์ฟ ไมโครโฟน   
เคร่ืองฉายเป็นตน้ ในการใชง้านและนาํเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบั (Education Network Australia, 2003, 
p.87) ท่ีกาํหนดว่าตาํรวจตอ้งมีทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทาํงานร่วมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
สามารถประยกุตใ์ชง้านไดต้ลอดเวลา   
 ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สามารถแบ่งทักษะได้เป็น 2 ส่วนคือความสามารถด้านการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ และความสามารถในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ตาํรวจสามารถใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ 
โดยแบ่งได ้5 ประเภท ดงัน้ี โปรแกรม MS-Office ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ABE Police Competencies for Technology 
(1999, p.102) และไพศาล กิติศุภกร (2548, หนา้ 114) ไดก้าํหนดความสามารถดา้น MS-Office ไวว้่าตาํรวจตอ้ง
สามารถใชโ้ปรแกรม MS-Office ซ่ึงไดแ้ก่ โปรแกรมเพ่ือจดัทาํเอกสาร (MS-Word) โปรแกรมเพื่อการทาํตาราง/
การคาํนวณ (MS-Excel), โปรแกรมเพื่อการนาํเสนอ (MS-PowerPoint) และโปรแกรมเพ่ือการรวบรวมขอ้มูล 
(MS- Access)ได้เหมาะสมกบัประเภทของการใช้งานท่ีตอ้งการในส่วนของโปรแกรมดา้นกราฟิก (Graphic 
Program) ไดแ้ก่ Adobe Photoshop และ Adobe llustrator  โปรแกรมอาํนวยความสะดวก (Utilities Program) 
ไดแ้ก่ WinZip, Scan Virus และ Burn CD โปรแกรมดา้นมลัติมีเดียไดแ้ก่ Winamp และ Windows Media Player 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมรรถภาพดา้นความรู้โดย กฤษณวรรณ กิติผดุง (2541, หนา้ 124) ไดก้ล่าวสนบัสนุนว่า ตาํรวจ
ตอ้งมีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เช่นโปรแกรมประมวลคาํ (word processing) โปรแกรมตาราง
การทาํงาน (Spreadsheet) และสามารถประยุกต์โปรแกรมเหล่าน้ีเขา้กับเน้ือหาในการปฏิบัติงานได้ซ่ึง
ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปต่าง ๆ นั้น สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (2547, หนา้ 56) ไดก้าํหนดให้
ตาํรวจตอ้งมีความสามารถในดา้นโปรแกรมต่าง ๆโดยมีการจดัอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะของขา้ราชการตาํรวจใน
โครงการ E-Police. 
 ขา้ราชการตาํรวจสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถสร้างเวบ็เพจ  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใชโ้ปรแกรมสนทนา (chat/web-board) และ สามารถสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตซ่ึง
สอดคลอ้งกบั North Carolina (2003 อา้งถึงใน วาสนา  จุฑานนท,์ 2540, หนา้ 55).  ท่ีกาํหนดใหข้า้ราชการตาํรวจ
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ตอ้งมีทกัษะท่ีเก่ียวกบัเครือข่ายและการใชง้านอินเทอร์เน็ต ทางดา้นสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (2547, หนา้ 59) ได้
กาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาขา้ราชการตาํรวจไวว้่า ขา้ราชการตาํรวจตอ้งสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางเว็บไซต ์
สามารถสร้างเวบ็เพจ ซ่ึงเป็นระบบออนไลน์ทัว่ทั้งประเทศ ซ่ึงง่ายในการท่ีขา้ราชการตาํรวจจะใชห้รือรับส่งขอ้มูล
ต่าง ๆ ไดท้นัที 
 ดา้นการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เก่ียวขอ้งกบัการเลือกเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบติังานอย่างเหมาะสมโดยขา้ราชการตาํรวจสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบักิจกรรมการปฏิบัติงานในทักษะด้านน้ี ไพศาล กิติศุภกร(2548, หน้า 115)ให้การสนับสนุนว่า
ขา้ราชการตาํรวจตอ้งเลือกสะสมขอ้มูลสารสนเทศและการเลือกใช้ส่ือทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูปประยกุตเ์ขา้กบัเน้ือหาในการปฏิบติังานไดท้ั้งน้ีตอ้งสามารถเลือกซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า
ดว้ย โดยขา้ราชการตาํรวจมีกรอบทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บฐานขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีขา้ราชการ
ตาํรวจจาํเป็นตอ้งใชใ้หมี้ความเป็นระเบียบพร้อมสาํหรับการใชง้านไดต้ลอดเวลา  
 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและบาํรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์พบว่าสามารถแบ่งทักษะของ
ขา้ราชการตํารวจได้เป็นการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การเก็บ ดูแล และรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ไดอ้ย่างถูกวิธี ส่วนดา้นการปรับแกเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์จะเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั การกาํจดัไวรัส
คอมพิวตอร์และการแก้ปัญหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยสอดคล้องกับ ABE Police 
Competencies for Technology (1999 อา้งถึงใน ณัฐยา  เพชรต่ิง, 2547, หนา้ 135) ท่ีไดก้าํหนดว่าขา้ราชการตาํรวจ
ตอ้งสามารถตรวจสอบปัญหาอุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบัโปรแกรม
ต่าง ๆ ได้และสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ (2547, หน้า 57) ได้เสนอให้มีการจัดอบรมขา้ราชการตาํรวจท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีความรู้ความสามารถในวิธีการประกอบซ่อมแซม ดูแล และรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
 ความสามารถดา้นทกัษะปฏิบติัของขา้ราชการตาํรวจท่ีควรพฒันานั้นพบว่า ควรพฒันาในดา้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับหลักสูตรเน้ือหาและวตัถุประสงค์ความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล
อินเทอร์เน็ต มีความสามารถในการใชง้านพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างถูกตอ้งสามารถเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ได้
เหมาะสมกบักิจกรรมแต่ละสายงานและขา้ราชการตาํรวจสามารถประยุกตใ์ชใ้นแต่ละหน่วยงานตามลาํดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ (2547, หนา้ 56) ท่ีกาํหนดใหข้า้ราชการตาํรวจในโครงการ E-Police เขา้
อบรมท่ีไดด้าํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบัความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เพื่อสามารถ
นาํไปใชพ้ฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการปฏิบติังานของขา้งราชการตาํรวจต่อไป 
 สมรรถภาพดา้นความรู้และดา้นทกัษะปฏิบติัทางคอมพิวเตอร์นั้นในส่วนของความรู้และทกัษะดา้น
โปรแกรมสาํเร็จรูปต่าง ๆ เป็นการกาํหนดโปรแกรมท่ีนิยมใชอ้ยู่ในปัจจุบนัเช่นโปรแกรม MS-Office โปรแกรม
ดา้นกราฟิก โปรแกรมอาํนวยความสะดวก และ web tool ต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนัโครงการ E-Police ไดใ้ชโ้ปรแกรม
ต่าง ๆ เหล่าน้ีในการจดัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาขา้ราชการตาํรวจและเป็นโปรแกรมท่ีนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายแต่
สืบเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจมี
โปรแกรมใหม่ ๆ เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ดงันั้น โปรแกรมบางโปรแกรมท่ีไดก้าํหนดข้ึนน้ีอาจไม่ไดใ้ชใ้นอนาคตได ้
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระยะเวลาและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีนช่วงเวลานั้น ๆ  
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 ดงันั้นในการนาํสมรรถภาพไปใชส้ามารถเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อให้เหมาะสมกบัการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การปฏิบติังานและสมรรถภาพท่ีไดก้าํหนดมาน้ีสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงได้
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การเพิ่มสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจภูธร
จงัหวดัสมุทรปราการควรไดด้าํเนินการตามลาํดบัความตอ้งการเพิ่มสมรรถภาพแต่ละดา้นดงัน้ี 
  1.1 ดา้นการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์เห็นควรเพิ่มสมรรถภาพในตน้การใชเ้คร่ืองพิมพ ์การ
ใชก้ลอ้งดิจิตอล การบนัทึกและลบขอ้มูลลงในแผน่ floppy disk ซ่ึงระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด ระดบัต่อไปเห็น
ควร เพ่ิมสมรรถภาพในเร่ืองการใชเ้คร่ืองแสกนภาพ ธัมบไ์ดร์พ บนัทึกและลบขอ้มูลลงในแผ่น CD-ROM ซ่ึง
ระดบัความตอ้งการมาก ระดบัต่อไปเห็นควรเพิ่มสมรรถภาพในเร่ืองเคร่ืองฉาย LCD ระดบัความตอ้งการปานกลาง 
  1.2 ดา้นการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เห็นควรเพ่ิมสมรรถภาพในการใชโ้ปรแกรม Window 
เวอร์ชัน่ต่างๆ Ms.-Word, Ms.-Excel Scan Virus ซ่ึงระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด ระดบัต่อไปเห็นควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชโ้ปรแกรม Ms-Power Point, Photoshop ซ่ึงขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการเพ่ิม
สมรรถภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยระดบัต่อไปเห็นควรเพ่ิมสมรรถภาพในการใชโ้ปรแกรม Ms-Acecss, WinZip 
Flash ซ่ึงขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการเพ่ิมในระดบัความตอ้งการปานกลาง 
  1.3 ดา้นการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเห็นควรเพิ่ม
สมรรถภาพดา้นความสามารถสืบคน้จากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการมากท่ีสุด ระดบัต่อไป
เห็นควรเพิ่มสมรรถภาพดา้นความสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ไดเ้หมาะสมกบัการปฎิบติังาน ความสามารถใช้
โปรแกรมในการติดต่อส่ือสาร E-mail สามารถประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ได ้ซ่ึงขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการ
มาก ระดบัต่อไปเห็นควรเพิ่มสมรรถภาพในเร่ืองความสามารถเขียนโปรแกรมได ้ความสามารถใชค้อมพิวเตอร์
ในการนาํเสนองานได ้ความสามารถนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ได ้ซ่ึงขา้ราชการตาํรวจมี
ความตอ้งการปานกลาง 
  1.4 ด้านความสามารถในการแกปั้ญหาและบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เห็นควรเพิ่ม
สมรรถภาพในเร่ืองความสามารถป้องกนัและกาํจดัไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถเกบ็ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อย่างถูกวิธีซ่ึงข้าราชการตํารวจมีความต้องการมากท่ีสุด  ระดับต่อไปเห็นควรเพิ่มสมรรถภาพในเร่ือง
ความสามารถแกปั้ญหาทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้ซ่ึงขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการนอ้ย 
  1.5 ด้านการใช้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อปฏิบติังานเห็นควรเพิ่มสมรรถภาพในเร่ืองระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการระดบัมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงไดแ้ก่ แบบฐานขอ้มูลภาพถ่าย ระบบ
ฐานขอ้มูลประกาศสืบจับ ระบบฐานขอ้มูลภาพถ่าย ซ่ึงระบบฐานขอ้มูลในการป้องกันอาชญากรรม ระบบ
ฐานขอ้มูลบุคคลผูก้ระทาํผิดกฎหมาย ระบบฐานขอ้มูลของคนพลดัหลง ระบบฐานขอ้มูลจราจร ระบบงานขอ้มูล
จราจร ระบบฐานขอ้มูลทะเบียนอาวุธปืน ระบบฐานขอ้มูลนิติเวช ระบบฐานขอ้มูลกาํลงัพล ระบบฐานขอ้มูลสถิติ
คดีอาชญากรรม ระบบฐานขอ้มูลผูมี้พฤติกรรมในทางมิชอบ ระบบฐานขอ้มูลแผนงานและงบประมาณ ระบบงาน
ติดตามผลคดี ระบบฐานขอ้มูลใบอนุญาตใบขบัรถ ระบบขอ้มูลโครงข่ายการสืบสวนสอบสวนคดี โดยฐานขอ้มูล
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ในเร่ืองต่อไปน้ี ด้านเพ่ิมสมรรถภาพในลาํดับต่อมาอนัได้แก่ ฐานขอ้มูลเร่ืองระบบฐานขอ้มูลบุคคลพน้โทษ  
ระบบขอ้มูลทรัพยห์าย ระบบฐานส่งกาํลังบาํรุง ระบบฐานขอ้มูลทะเบียนกลางสันติบาล ระบบฐานข้อมูล
เงินเดือน และระบบฐานขอ้มูลคนร้ายขา้มชาติ  
  การเพิ่มสมรรถภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ตาํรวจภูธรจงัหวดัสมุทรปราการเห็นควรเพิ่มสมรรถภาพให้กบัตาํรวจทุกนายอย่างเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ถึงแมข้า้ราชการตาํรวจจะมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุราชการ ชั้นยศ ตาํแหน่งและสายงานท่ีต่างกนั ต่างก็มี
ความตอ้งการเพ่ิมสมรรถภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
  2. ควรมีการติดตามและการประเมินผล การเพิ่มสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของขา้ราชการ
ตาํรวจเพือ่นาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพสาํหรับขา้ราชการตาํรวจภูธร
จงัหวดัสมุทรปราการใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิัย 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาในดา้นต่าง ๆ และความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในแต่
ละหน่วยงานของขา้ราชการตาํรวจ เพ่ือนาํส่ิงท่ีพบมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพของข้าราชการตํารวจแต่ละจังหวัดเพื่อศึกษา
สมรรถภาพท่ีแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละสายงานและนาํส่ิงท่ีพบนาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหมี้เกิดประโยชน์สูงสุดในองคก์ารตาํรวจต่อไป  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) บรรยากาศองคก์ารของพนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ 
จาํกดั 2) ทศันคติในการทาํงานของพนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศ
องคก์าร และทศันคติในการทาํงานของพนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี คือ พนักงานบริษัท วนัทูวนั คอนแทคส์ จํากัด จํานวนรวม 254 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั 
 ผลการวิจัยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง สถานะโสด อายุระหว่าง 26-30 ปี              
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้ต ํ่ากว่าเดือนละ 10,000 บาท และทาํงานในบริษทัน้ีประมาณ 1-2 ปี ดา้น
บรรยากาศองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยใหมี้ระดบัการใหค้วามความสาํคญัต่อดา้นต่าง ๆ คือ รางวลั
ตอบแทน สูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสภาพของวุฒิภาวะ ดา้นความมัน่คงและการเส่ียง ดา้นการใชข้อ้มูลเพื่อการ
ควบคุม ดา้นการแบ่งชั้นต่างๆ ในองคก์าร ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน ดา้นความรู้สึกท่ีตอ้งการใหอ้งคก์าร
ประสบผลสําเร็จ ดา้นขวญัในการทาํงาน ดา้นการรวบอาํนาจ ดา้นความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดา้นการ
ยินยอมใหมี้ความขดัแยง้ในองคก์าร ดา้นความเป็นอิสระ ดา้นการสนบัสนุนให้พนกังานมีการอบรมและพฒันา 
ดา้นความยืดหยุ่น ดา้นโครงสร้างการทาํงาน ดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีเปิดเผย ดา้นการรับรู้ในผลงาน ดา้นความ
แตกต่างภายในองคก์าร และดา้นอุปสรรค ตามลาํดบั  สาํหรับดา้นทศันคติในการทาํงานของพนกังานโดยรวมอยู่
ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีทัศนคติด้านลักษณะภายในงาน ในระดับเห็นด้วยสูงท่ีสุด รองลงมาคือด้านการ
ติดต่อส่ือสาร และมีทศันคติในดา้นโอกาสเพ่ือความกา้วหนา้ในการทาํงาน ในระดบัไม่เห็นดว้ยตํ่าท่ีสุด  ส่วนการ
วดัความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารและทศันคติในการทาํงานพบว่า ดา้นบรรยากาศองคก์ารทุกดา้นมี
ความสมัพนัธ์ต่อทศันคติในการทาํงานในทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นอุปสรรค 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study : 1) organizational climate of  One To One Contact 
Company Limited 2) attitude at work of employees in One To One Contact Company Limited’s 3) the 
relationship between  organizational climate and attitude at work of employees in One To One Contact 
Company Limited’s. Respondents consisted of 254 employees in One To One Contact Company Limited. The 
data collected via questionnaire, was subject to various statistical analyses including frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient.  
 The results showed that: majority of the respondents was female, single, aged 26-30 years, had 
bachelor degree, earned less than Baht 10,000 monthly, and had 1-2 years of total tenure employment. With 
regard to the organizational climate, in overall, all dimensions of organizational climate were in average level;  
the scores of various dimensions describing organizational climate were ranked, from the highest to the lowest;  
reward, maturity, security and risk, classification, use of control data, support, organization achievement, 
morale, centralization, cohesion, conflict, autonomy, personnel development, flexibility, task structure, 
communication, recognition, organization variation and obstruction, respectively. In respect to the attitude at 
work, the overall employees’ attitude at work were scored at certain level by which the high scores showing 
uncertain were  intrinsic aspects of  the job and communication, respectively;  which the score showing 
disagreement was an opportunity for advancement.  Lastly, all dimensions of the organizational climate, except 
obstruction dimension, had positive relations with employees’ attitude at work at 0.05 level of significance. 
 
ความนํา 
 ธุรกิจศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ทางโทรศพัท ์(Call Center) ในตลาดประเทศไทยปัจจุบนั กลุ่มธุรกิจใน
แต่ละบริการของทุกภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐเร่ิมตระหนกัใหค้วามสาํคญัมากข้ึน โดยในช่วง
เวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมาจนมีมูลค่าในตลาด ประมาณ 3-5 พนัลา้นบาท ซ่ึงบริการดา้นน้ีถือเป็นเร่ืองใหม่ในการแข่งขนั
ดา้นบริการลูกคา้ จนทาํใหธุ้รกิจน้ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งส่วนของการเป็นผูรั้บจา้งดูแล หรือการเปิดศูนยบ์ริการ
เป็นของตนเอง (http://www.ee-part.com) 
 บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกัด เป็นหน่ึงในกลุ่ม บริษทั สามารถคอร์ปอเรชั่น จาํกัด(มหาชน)       
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2543 ดว้ยจุดมุ่งหมายเพ่ือใหบ้ริการ ศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (Contact Center) ใหแ้ก่องคก์รภาครัฐ
และเอกชน โดยมีบริการท่ีหลากหลายพร่ังพร้อมดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ
ภายใตแ้นวคิด “ตอบสนองทุกดา้นดว้ยบริการครบวงจร” (Total Solutions with Customized Services) ซ่ึงสามารถ
พฒันาและปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการ ให้สอดคลอ้งกับความต้องการของแต่ละองค์การได้อย่างลงตัว
(http://www.onetoonecontacts.com/) หน่ึงในนั้นคือ บริษทั ทีโอที จาํกดั มหาชน ท่ีไดท้าํการว่าจา้งใหบ้ริษทัไดมี้
การจดัหาบุคลากรผ่านส่ือต่างๆ เพื่อเขา้มาทาํงานในตาํแหน่งหัวหน้างาน (Chief) และพนักงานรับสาย            
(Call Agent) โดยทาํหนา้ท่ีในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทั ทีโอที จาํกดั มหาชน 
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 การท่ีพนกังานจะมีพฤติกรรมใดนั้น ยอ่มเกิดจากกระบวนการคิด (Cognitive perception) ผา่นการรับรู้
ทางประสาทสัมผสัท่ีเกิดจากประสบการณ์เดิมในอดีต มีการตีความเกิดเป็นภาพในสมอง มีความรู้สึก รู้จกั รู้จาํ 
สํานึก รู้คิด สามารถพิจารณาไตร่ตรองดว้ยเหตุผล นาํไปสู่การตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีดีหรือเหมาะสมท่ีสุดให้กบั
ตนเองและหน่วยงานของตนเท่าท่ีจะทาํได ้ผนวกกบัการรับรู้บรรยากาศองคก์ารของตน ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ 
ตามมา (นวลลออ สุภาผล, 2541 อา้งถึงใน ภทัรจิรา แกลว้ทนงค,์ 2547, หนา้ 3-4) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์ารให้ประสบความสําเร็จได้นั้น สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศขององค์การ นับว่าเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาท
สาํคญัประการหน่ึงท่ีองคก์ารจะตอ้งใหค้วามสําคญั เน่ืองจากคนหรือพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่ในองคก์าร ไม่ได้
ปฏิบติังานอยู่ในความว่างเปล่า แต่การปฏิบติังานของพวกเขาจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ และสภาพแวดลอ้มของ
องคก์าร ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบติังาน ความพอใจและทศันคติของบุคคลในองคก์าร (สมยศ นาวี
การ, 2536, หนา้ 330) ดงันั้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หป้ระสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริงได้
นั้น จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีองคก์ารจะตอ้งเสริมสร้างบรรยากาศใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 บริษทั ทีโอที จาํกดั มหาชนไดเ้ปิดใหบ้ริการคอลลเ์ซ็นเตอร์ 1111 ในเดือนมีนาคม ปี 2547 และ คอลล์
เซ็นเตอร์ 1100 ไดเ้ปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2547 เช่นเดียวกนัท่ีคลงัพสัดุ เขตคลองเตย จึงทาํให้พนักงาน
ของบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั จาํนวนหลายร้อยคนตอ้งเขา้มาทาํงานท่ีคลองเตย ซ่ึงทาํให้พนกังานแต่ละ
คนมีความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติท่ีแตกต่างกนัออกไป สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงบรรยากาศองคก์าร ทั้ง
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร รวมไปถึงปัจจยัส่วนบุคคล เร่ืองเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายได ้ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลใหท้ศันคติของพนกังานแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนั 
ถา้พนกังานมีทศันคติท่ีดีย่อมส่งผลถึงการบริการลูกคา้ท่ีดี แต่ถา้พนกังานมีทศันคติไม่ดีย่อมส่งผลถึงการบริการ
ลูกคา้ท่ีไม่ดีดว้ย ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดผลกระทบท่ีไม่ดีต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั ทีโอที จาํกดั มหาชนเป็นอยา่งมาก   
 ดงันั้นผูท้าํการวิจยัจึงมีความเห็นว่า การทาํวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ และ
ทศันคติในการทาํงานของพนักงานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัต่อการทาํงานของ
ผูท้าํวิจยั รวมไปถึงบริษทัทั้ง 2 บริษทั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบ้ริการของพนกังานบริษทั วนัทู
วนั คอนแทคส์ จาํกดั ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.เพือ่ศึกษาบรรยากาศองคก์ารของพนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั 
 2.เพือ่ศึกษาทศันคติในการทาํงานของพนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั 
 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์าร และทศันคติในการทาํงานของพนกังานบริษทั 
วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 บรรยากาศองค์การของพนักงานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกัด มีความสัมพนัธ์กับทศันคติใน    
การทาํงานโดยแบ่งสมมุติฐานยอ่ยได ้ดงัน้ี 
  1.1 โครงสร้างการทาํงาน มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการทาํงาน        
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  1.2 รางวลัตอบแทน มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการทาํงาน 
  1.3 การรวบอาํนาจ มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.4 การสนบัสนุนให้พนกังานมีการอบรมและพฒันา มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการ
ทาํงาน 
  1.5 ความมัน่คง และการเส่ียง มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการทาํงาน 
  1.6 การยนิยอมใหมี้ความขดัแยง้ในองคก์าร มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.7 การรับรู้ในผลงาน มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.8 ขวญัในการทาํงาน มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.9 ความยดืหยุน่ มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.10 ความรู้สึกท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการ
ทาํงาน 
  1.11 ความเป็นอิสระ มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.12 ความอบอุ่นและการสนบัสนุน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการทาํงาน 
  1.13 อุปสรรค มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการทาํงาน 
  1.14 ความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความสัมพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.15 การติดต่อส่ือสารท่ีเปิดเผย มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.16 การแบ่งชั้นต่างๆ ในองคก์าร มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.17 การใชข้อ้มูลเพือ่การควบคุม มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.18 ความแตกต่างภายในองคก์าร มีความสมัพนัธก์บัทศันคติในการทาํงาน 
  1.19 สภาพของวฒิุภาวะ มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการทาํงาน 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั กลุ่มตวัอย่างไดจ้าก
พนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั ในตาํแหน่งลูกคา้สัมพนัธ์ของหน่วยงาน 1100 จาํนวน 365 คน        
และหน่วยงาน 1111 จาํนวน 356 คน รวม 721 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21/03/2550 โดยนายพีรนาถ ฉตัรเจริญมิตร)
โดยขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 254 ชุด 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
  1. การใชแ้บบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบวดัทศันคติ 
  2. การจดัโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั
คร้ังน้ี แบบสอบถามมี 4  ตอน คือ 
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 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ, สถานภาพ, อาย,ุ การศึกษารายได ้และอายุงาน 
จาํนวน 6 ขอ้ 
 2.2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร ของพนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ 
จาํกดั โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณคา่ 5 ระดบั ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน  40 ขอ้ 
 2.3 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั ในการทาํงาน โดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณคา่ 5 ระดบั ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน  17 ขอ้ 
 2.4 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการทาํงานของพนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์  จาํกดั 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการขอความร่วมมือจากพนกังานบริษทั วนัทูวนั 
คอนแทคส์ จาํกดัโดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดท้าํการกรอกขอ้มูลจาํนวน 254  ฉบบั แลว้ขอรับ
คืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาคา่ร้อยละ  
 2.วิเคราะห์ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน 
 3.วิเคราะหปั์จจยัดา้นทศันคติในการทาํงาน โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน 
 4.วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยหาค่า Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient  
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.65 มีอาย ุ26 – 30 ปี ร้อย
ละ 49.21 สถานภาพโสด ร้อยละ 91.73 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 88.19 รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท ร้อยละ 79.53 และมีอายงุาน1 – 2 ปี ร้อยละ 36.61 
 2.ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร พนกังานส่วนใหญ่มีปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางโดยใหค้วามสาํคญัต่อดา้นรางวลัตอบ
แทนสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการแบ่งชั้นต่างๆ ในองคก์าร ดา้นความมัน่คงและการเส่ียง ดา้นการใชข้อ้มูลเพ่ือ
การควบคุม ดา้นการแบ่งชั้นต่างๆ ในองคก์าร ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน ดา้นการติดต่อส่ือสารท่ีเปิดเผย 
ดา้นการรับรู้ในผลงาน ดา้นอุปสรรค ดา้นความแตกต่างภายในองคก์าร ดา้นสภาพของวุฒิภาวะ ดา้นความมัน่คง
และการเส่ียง ดา้นการใชข้อ้มูลเพื่อการควบคุม ดา้นความรู้สึกท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จ ดา้นขวญัใน
การทาํงาน ดา้นการรวบอาํนาจ ดา้นความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ดา้นยินยอมใหมี้ความขดัแยง้ในองคก์าร  
และดา้นโครงสร้างการทาํงาน ตามลาํดบั 
 3.ปัจจยัด้านทศันคติในการทาํงาน ทศันคติในการทาํงานของพนักงาน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มี
ปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 ซ่ึงอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจโดยมีทศันคติดา้นลกัษณะภายใน
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งานในระดบัเห็นดว้ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือดา้นลกัษณะทางสังคมในการทาํงาน และมีทศันคติในดา้นโอกาสเพ่ือ
ความกา้วหนา้ในการทาํงานโดยในระดบัไม่เห็นดว้ย 
 4.ความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยหาค่า Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient  
 บรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อทศันคติในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
มีค่าเฉล่ีย = .667 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์าร และทศันคติในการทาํงาน : กรณีศึกษาของ
พนกังานบริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั โดยไดท้าํการศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 254 คน ซ่ึงผลการศึกษา
และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ พบดงัน้ี 
 บรรยากาศองคก์าร ผลการวิจยัพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ารโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ารรายดา้น พบว่าพนกังานมีปัจจยัดา้นรางวลัตอบแทน
มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการแบ่งชั้นต่างๆในองคก์าร ดา้นความมัน่คงและการเส่ียง และมีปัจจยัดา้นโครงสร้าง
การทาํงานนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการของแต่ละคนแตกต่างกนัและมีวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน
ท่ีแตกต่างกนัจึงส่งผลให้เกิดบรรยากาศองคก์ารต่างกนั ซ่ึงการท่ีพนกังานส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 26 – 30 ปี อายุ
งาน 1 - 2 ปี ทาํให้รู้สึกว่ามีความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัองคก์ารไดอี้กยาวนานไม่
ตอ้งหวัน่วิตกกงัวลว่าจะถูกเลิกจา้งอยา่งไม่ยุติธรรม ดว้ยสภาพของวุฒิภาวะของพนกังานท่ีมีความสาํนึกในหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของตนเองรวมทั้ งความอบอุ่นและการสนับสนุนในท่ีทาํงานท่ีได้รับจากเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา และองคก์ารไดมี้การใชข้อ้มูลควบคุมพนกังานในการปฏิบติังาน ซ่ึงทาํใหบ้รรยากาศในองคก์ารมี
เกณฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Litwin และ Stringer (1968, 65 อา้งถึงใน ภูษณิศา  เมธา
ธรรมสาร, 2548, หน้า 80) ท่ีว่า ความชัดเจนของผลงานท่ีปฏิบติั การรับรู้ความทา้ทายของงาน จะเก่ียวขอ้ง
โดยตรงต่อการสนองตอบความตอ้งการขั้นพื้นฐาน และสอดคลอ้งกบั Carvell (อมัเรศน์, 2534, หนา้ 36 อา้งถึงใน 
ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร, 2548, หนา้ 80) บรรยากาศขององคก์ารท่ีมีมิตรภาพไมตรีจิต นอกจากจะเป็นการสนอง
ความตอ้งการทางดา้นสงัคมของมนุษยใ์นองคก์ารแลว้ยงัช่วยลดอตัราการลาออกและการเปล่ียนแปลงงานดว้ย 
 ทศันคติในการทาํงานของพนักงาน จากการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีทศันคติในการทาํงาน
โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ เม่ือพิจารณาปัจจัยด้านทศันคติในการทาํงานของพนักงานรายด้าน พบว่าด้าน
ลกัษณะภายในงานอยู่ในระดบัเห็นดว้ย รองลงมาคือดา้นการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และมีทศันคติ
ดา้นโอกาสเพ่ือความกา้วหนา้ในการทาํงานนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากว่าลกัษณะงาน
ท่ีไดท้าํตรงกบัความสามารถในการทาํงานมีความน่าสนใจ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกทา้ทายในการทาํงาน และในการ
ทาํงานยงัมีการติดต่อส่ือสารกนัอยา่งทัว่ถึง เม่ือพิจารณาจากดา้นช่ือเสียง และความมัน่คงปลอดภยัในการทาํงาน 
ทาํให้พนักงานเกิดความรู้สึกมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ไม่หวาดหวัน่ว่าจะถูกเลิกจา้งอย่างไม่ยุติธรรม ดงันั้นเม่ือ
พิจารณารวมกบับรรยากาศ อุณหภูมิในท่ีทาํงานจึงกล่าวไดว้่าพนักงานส่วนใหญ่มีทศันคติในการทาํงานอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Litwin และ Stringer (1968, อา้งถึงใน ชญานุช ลกัษณวิจารณ์, 2541, 
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หนา้ 30) ท่ีวา่บรรยากาศท่ีเนน้ความเป็นกนัเอง (affiliative climate) โดยผูป้ฏิบติังานจะมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
ไม่อยู่ในกฎระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัดจนเกินไป ซ่ึงจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน และมีทศันคติ
ทางบวกต่อเพือ่นร่วมงานในระดบัสูง 
 จากการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั ปรากฏผลดงัน้ี บรรยากาศองคก์ารของพนกังานบริษทั วนัทู
วนั คอนแทคส์  จาํกดั มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในการทาํงาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บรรยากาศองคก์ารยกเวน้ดา้นอุปสรรคมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ทศันคติในการทาํงานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือ บรรยากาศองคก์ารท่ีดีจะมีทศันคติในการ
ทาํงานดีดว้ย ซ่ึงผลการวิจยัออกมาเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากองคก์ารไดส้ร้างสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศองคก์ารท่ี
ดี ได้แก่ สร้างความมั่นคงและลดความเส่ียง สร้างสภาพของวุฒิภาวะพนักงาน สร้างความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน สร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ความรู้สึกท่ีตอ้งการใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จ ความสามคัคีเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั การยินยอมใหมี้ความขดัแยง้ในองคก์าร มีความยืดหยุ่น และมีความเป็นอิสระในการทาํงาน 
เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบรรยากาศท่ีองค์การได้สร้างให้กับพนักงาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเม่ือความตอ้งการของพนักงานไดรั้บการตอบสนองท่ีเหมาะสม ทาํให้
พนกังานมีทศันคติท่ีดีในการทาํงาน ทาํใหเ้กิดความผกูพนั มุ่งมัน่ท่ีจะทาํงานใหอ้งคก์ารเกิดผลการปฏิบติังานท่ีดี 
 ทั้งน้ีผลการทดสอบสมมติฐานขา้งตน้เป็นไปตามงานวิจยัของ สกุลรัตน์ สมบูรณ์กุล (2546) ท่ีศึกษา
เร่ืองบรรยากาศองค์การท่ีมีผลต่อทศันคติในอาชีพรับราชการของพนักงานเทศบาลนครราชสีมา โดยพบว่า 
โครงสร้างขององคก์าร กฎระเบียบขององคก์าร การไดรั้บสวสัดิการ ความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์าร ลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติในอาชีพรับราชการอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั Carvell 
(อมัเรศน์, 2534, หนา้ 36 อา้งถึงใน ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร, 2548, หนา้ 80) พบวา่ บรรยากาศขององคก์ารท่ีมี
มิตรภาพไมตรีจิต นอกจากจะเป็นการสนองความตอ้งการทางดา้นสังคมของมนุษยใ์นองคก์ารแลว้ยงัช่วยลดอตัรา
การลาออกและการเปล่ียนแปลงงานดว้ย สอดคลอ้งกบั สุวจี ศิริปัญโญ (2536, อา้งถึงใน สกุลรัตน์ สมบูรณ์กุล, 
2546, หน้า 44-45) ได้ทาํการศึกษาวิจัยเร่ืองบรรยากาศและผลกระทบต่อทศันคติต่ออาชีพ ศึกษาเฉพาะกรณี
ขา้ราชการสังกดัสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผลการวิจยัพบว่า ในมิติดา้นโครงสร้างองคก์าร ความอบอุ่นใน
องคก์าร การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา การไดร้างวลัตอบแทน ความขดัแยง้ภายในองคก์ารและความผกูพนัท่ีมี
ต่อองคก์าร ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ขา้ราชการส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ต่อบรรยากาศองคก์ารในภาพรวม มีระดบั
ปานกลางหรือยอมรับได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจยั พนกังานให้ความสาํคญัต่อบรรยากาศองคก์ารโดยรวมในระดบัปานกลาง และให้
ความสาํคญัต่อความมัน่คงและการเส่ียง สภาพของวุฒิภาวะ ความอบอุ่นและการสนบัสนุน การใชข้อ้มูลเพื่อการ
ควบคุม การแบ่งชั้นต่าง ๆ ในองคก์าร ขวญักาํลงัใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก และมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ทศันคติในการทาํงานของพนักงาน ผูบ้ริหารจึงควรส่งเสริมให้พนักงานมีการร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึน เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และควรมีกาํหนดเกณฑ์ในการประเมินการ
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ปฏิบติังานเพ่ือใชใ้นการเล่ือนตาํแหน่งหรือเพิ่มเงินเดือนอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหก้บั
พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ อาทิ สปัดาห์ละคร้ัง 
 2. จากผลการศึกษาดา้นโครงสร้างองคก์ารพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญัในเร่ืองลาํดบัขั้นการ
บงัคบับญัชามีความคล่องตวัในการรายงานตามขั้นตอนสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืงการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิด 
ชอบในงานระหว่างต่างๆ ในหน่วย  งานน้ีเป็นไปอย่างชัดเจน และเร่ืองโครงสร้างขององค์การ มีผลให้
ความสัมพนัธ์ในการทาํงาน ระหว่างหน่วยงานนอ้ยลง ตามลาํดบั และพิจารณารวมกบัดา้นการแบ่งชัน่ต่างๆใน
องคก์ารดา้นความอบอุ่นการสนับสนุน ดงันั้นผูบ้ริหารควรออกแบบโครงสร้างองคก์ารให้มีความกระซับและ
ชดัเจน โดยแบ่งหนา้ท่ีใหก้บัพนกังานแต่ละแผนกมีการจดัสรรแบ่งงานกนัอยา่งชดัเจน ไม่ใหมี้การกา้วกายหนา้ท่ี
แต่ละแผนกรวมทั้งมีการออกแบบใหพ้นกังานมีการเรียนรู้งาน โดยเม่ือผ่านไปในช่วงเวลาหน่ึงๆ ใหพ้นกังานมี
การโยกยา้ยตาํแหน่งเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระบบงานทาํใหมี้ความเขา้ใจในระบบการทาํงาน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะเกิดองค์
ความรู้ท่ีจะทาํใหพ้นกังานมีความคิดในการเขา้ใจระบบ และมีการทาํงานท่ีกระชบั รวมถึงทราบขอ้บกพร่องใน
การบริหารงาน อนัเกิดจากการท่ีพนกังานไดเ้รียนรู้ถึงหนา้ท่ีต่าง ๆ และนาํความรู้ท่ีไดม้าออกแบบโครงสร้างองค์
ตามผลท่ีได ้ซ่ึงจะทาํใหอ้งคก์ารเกิดความกระซบัและชดัเจนในการปฏิบติังานอยา่งแทจ้ริง 
 3. จากผลการศึกษาดา้นรางวลัตอบแทน พบว่าพนกังานใหค้วามสาํคญัในเร่ืองพนกังานท่ีมีความสนิท
สนมใกล ้ชิดกบัผูบ้งัคบับญัชา จะมีโอกาสเล่ือนขั้นมากกว่าพนกังานท่ีปฏิบติั งานดีสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองการ
เล่ือนตาํแหน่งเป็นธรรมแก่ผูมี้การปฏิบติังานท่ีดี และเร่ืองเงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บเหมาะสมและเพียงพอ
แลว้ ตามลาํดบั และพิจารณารวมกบัดา้นการรับรู้ในผลงาน ซ่ึงจากผลท่ีไดท้าํใหท้ราบว่า พนกังานมีมุมมองใน
การเลือนตาํแหน่งและใหผ้ลตอบแทนท่ีไม่ดีต่อองคก์าร กล่าวคือ พนกังานเกิดทศันคติเก่ียวกบับรรยากาศในการ
ทาํงานว่าบุคคลท่ีใกลช้นิดสนิทสนมกบัผูบ้งัคบับญัชามีโอกาสเล่ือนตาํแหน่งและไดรั้บผลตอบแทนมากกว่า
พนกังานท่ีปฏิบติังานดี ซ่ึงเม่ือผูบ้ริหารรับทราบเก่ียวกบัความคิดเห็นในเร่ืองรางวลัตอบแทนแลว้ ผูบ้ริหารควรให้
ความสาํคญัในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยในการพิจารณาเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งงานควรเลือกท่ี
การปฏิบติังานมากกว่าท่ีจะเลือกบุคคลท่ีใกลชิ้ดสนิทสนม รวมทั้งในการปฏิบติังานควรมีการวางเกณฑใ์นการ
เลือนตาํแหน่ง เพื่อทาํให้พนักงานมีโอกาสในการวางแผนการปฏิบติังานและเป้าหมายในการทาํงาน เพื่อท่ีจะ
สามารถได้เป็นผูถู้กรับเลือกในการเล่ือนตาํแหน่งและได้รับผลตอบแทน รวมทั้ งทาํให้เกิดทศันคติท่ีดี และ
บรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน เกิดความรักองคก์ารและทาํงานเพื่อองคก์ารอยา่งเตม็ท่ีเตม็ประสิทธิภาพ 
 4. จากผลการศึกษาดา้นความแตกต่างภายในองคก์ารพบว่า ให้ความสําคญัต่อเร่ืองพนักงานภายใน
องคก์ารมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัในระดบัมาก และพิจารณารวมกบัดา้นความสามคัคิเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
ซ่ึงให้ความสําคญัต่อเร่ืองการทาํงานเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะมีอยู่นอ้ยมากในหน่วยงานสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ือง
การพบปะสังสรรคใ์นหน่วยงานเป็นไปอยา่งกวา้งขวางฉนัทมิ์ตรและมีความไวว้างใจกนั รวมทั้งดา้นการยินยอม
ใหมี้ความขดัแยง้ในองคก์าร ซ่ึงใหค้วามสาํคญัเร่ืองสามารถโตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานในเร่ืองงานไดเ้สมอสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาไม่เปิดโอกาสให้ผู ้ใตบ้งัคบับญัชาโตแ้ยง้กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆท่ีกาํหนดข้ึน 
ตามลาํดบั ซ่ึงจากขอ้คน้พบดงักล่าวทาํใหส้ามารถกาํหนดหลกัการ นโยบาย และระเบียบการในการปฏิบติังานได ้
โดยสร้างวฒันธรรมองค์การเก่ียวกับการให้พนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กบัผูบ้ริหารได้ ซ่ึง
ผูบ้ริหารต้องเป็นผูเ้ร่ิมปฏิบัติเพ่ือสร้างวฒันธรรมในการก่อให้เกิดความขดัแยง้ แต่ไม่ให้เกิดความแตกแยก       
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โดยเม่ือมีการประชุมควรให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีโดยไม่มีการปิดกั้นการแสดงความคิด 
รวมทั้งขอความคิดเห็นเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็น อนัจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของวฒันธรรมในการ
แสดงความคิดเห็น และเม่ือมีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้ควรมีการใชเ้หตุผลในการอธิบายและควรอธิบายใหเ้ขา้ใจถึง
เหตุผลต่าง ๆ โดยเม่ือมีขอ้ตกลงแลว้ควรยุติความขดัแยง้ รวมทั้ งไม่มีอคติต่อผูท่ี้แสดงความขดัแยง้ ซ่ึงเม่ือ
ผูบ้ริหารมีการแสดงเป็นแบบอยา่งแลว้จะเกิดวฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้เพือ่การสร้างสรรคต่์อไป 
 5. จากผลการศึกษาดา้นสภาพของวุฒิภาวะพบว่า ใหค้วามสาํคญัต่อเร่ืองพนกังานทุกคนมีความสาํนึก
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองในระดับมาก โดยพิจารณารวมกับด้านความรู้สึกท่ีต้องการให้องค์การ
ประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงใหค้วามสาํคญัต่อเร่ืองมกัถูกปลูกฝังจากองคก์ารว่า งานทุกงานจะตอ้งประสบความ สาํเร็จสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืององคก์ารกาํหนดมาตรฐานของงานทุกงาน และเร่ืองเป็นเร่ืองปกติ ท่ีมักจะได้ยินว่าอยู่
องคก์ารน้ีตอ้งมีแต่คาํว่า สําเร็จ ตามลาํดบั และดา้นการสนบัสนุนให้พนกังานมีการอบรมและพฒันา พบว่า ให้
ความสาํคญัต่อเร่ืองการฝึกอบรมท่ีบริษทัจดัข้ึน ช่วยใหส้ามารถพฒันาทกัษะการทาํงานในหนา้ท่ีปัจจุบนัสูงท่ีสุด  
รองลงมาคือเร่ืององคก์าร สนบัสนุนใหพ้นกังานศึกษาต่อ และเร่ืององคก์าร จดัใหมี้แหล่งคน้ควา้วิทยาการใหม่ๆ 
ตามลาํดบั ทาํให้เกิดขอ้คน้พบว่า พนกังานทุกคนมีความรับผิดชอบในการทาํงานสูง มีความตอ้งการใหอ้งคก์าร
ประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างมัน่คง ซ่ึงในจุดน้ีผูบ้ริหารควรมีการอบรมเพื่อเสริมศกัยภาพใหก้บัพนกังาน
อนัจะทาํให้ความต้องใจความต้องการของพนักงานเกิดเป็นรูปธรรม โดยในการอบรมควรให้วิทยากรจาก
ภายนอกและพนักงานอาวุโสขององคก์ารเป็นผูอ้บรม ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้จากการใช้วิทยากรจากภายนอกคือมี
ความคิดและนวตักรรมใหม่ ๆ รวมทั้งเกิดองค์ความรู้ให้แก่องค์การ และประโยชน์จากการใช้วิทยากรท่ีเป็น
พนกังานผูอ้าวุโสจะทาํให้เกิดความใกลชิ้ดและสนิทสนมของพนักงาน รวมทั้งเกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
พนกังานดว้ยกนั และเกิดความสามคัคีในองคก์าร 
 6. จากผลการศึกษาด้านความมั่นคงและการเส่ียง พบว่า ให้ความสําคญัต่อเร่ืองความมั่นคงของ
องคก์าร เป็นส่ิงท่ีสร้างความมัน่คงต่อการทาํงานสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองหากทาํงานดว้ยความขยนัขนัแขง็แลว้ 
องคก์ารจะไม่เลิกจา้ง ตามลาํดบั โดยพิจารณารวมกบัดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน พบว่า ใหค้วามสาํคญัต่อ
เร่ืองรู้สึกมีความอบอุ่นท่ีไดร่้วมงานกบัเพื่อนๆ ในหน่วยงานสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองผูบ้งัคบับญัชามีความเป็น
กนัเอง ซ่ึงขอ้คน้พบดงักล่าวทาํใหส้ามารถกาํหนดนโยบายในการอธิบายโดยสร้างองคก์ารใหพ้นกังานเกิดความ
เช่ือมัน่ต่อองคก์าร โดยใชค้วามเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของพนกังานอนัจะทาํใหเ้กิดความสามคัคีในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงส่งผลให้เกิดการประสานงานดว้ยดีระหว่างองคก์าร โดยให้ความเช่ือมัน่ว่า เม่ือพนกังานปฏิบติังานดี และมี
ผลงานแลว้จะไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง หรือไดรั้บผลตอบแทนเพิ่มข้ึน รวมทั้งเม่ือมีการทาํงานอย่างขยนัขนัแขง็
แลว้องคก์ารจะไม่เลิกจา้งอยา่งเด็ดขาด ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานมีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร และทุ่มเทใหก้บัองคก์าร
อยา่งเตม็ท่ีเตม็ความสามารถ 
 7. จากผลการศึกษาดา้นอุปสรรค พบว่า ให้ความสําคญัต่อเร่ืองความชดัเจนของขอ้มูลเป็นอุปสรรค
สาํคญัในการปฏิบติังานสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองความแตกต่างของการแบ่งชั้นในองคก์ารเป็นอุปสรรคในการ
ทํางาน โดยเม่ือพิจารณารวมกับด้านการติดต่อส่ือสารท่ีเปิดเผย พบว่า ให้ความสําคัญต่อเร่ืองส่วนใหญ่
ผูบ้งัคบับญัชาจะแจง้ผลการปฏิบติังานใหท้ราบสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองจะไม่ทราบว่าผลการปฏิบติังานไดถู้ก
ประเมิน และเร่ืองไม่ทราบว่ามีพนกังานใหม่มาร่วมงาน จะไดข้อ้คน้พบว่า หากมีการแสดงขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนแลว้ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 488

จะเกิดอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน รวมทั้งมีการแบ่งชั้นในการปฏิบติังาน ซ่ึงปัจจยัในเร่ืองของความไม่ชดัเจนและ
การแบ่งชั้นเป็นอุปสรรคในการปฏิบติังานมากท่ีสุด อาทิในการปฏิบติังาน หากไม่มีการแจง้ล่วงหน้าเก่ียวกบั
บุคคลท่ีจะมาปฏิบติังาน รวมถึงกาํหนดการและวตัถุประสงค์แลว้ ย่อมเป็นการยากท่ีจะปฏิบติังานให้ประสบ
ความสาํเร็จไดอ้ยา่งดี ดงันั้นเม่ือทราบขอ้คน้พบดงักล่าวแลว้ ผูบ้ริหารควรมีการเปิดเผยขอ้มูลในการปฏิบติังานให้
มีความชดัเจน โดยมีการส่ือสารให้เกิดความเขา้ใจอย่างท่องแท ้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการกาํหนดหนา้ท่ี 
รวมทั้งการแบ่งการปฏิบัติงาน โดยในการแบ่งหน้าท่ีควรดูความเหมาะสมเก่ียวกับการปฏิบัติของส่วนรวม
มากกวา่ท่ีจะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบมากเกินไป อนัจะทาํใหเ้กิดความแตกแยกในการปฏิบติังาน 
 8. จากการศึกษาดา้นความเป็นอิสระ ซ่ึงใหค้วามสาํคญัต่อเร่ืองมกัไดรั้บความกดดนัในการทาํงานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองผูบ้งัคบับญัชามกักา้วก่ายการปฏิบติังาน และเร่ืองมีอิสระในการ
ตดัสินใจเต็ม ท่ีในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามลาํดบั โดยพิจารณารวมกบัดา้นความยืดหยุน่ พบว่า ใหค้วามสาํคญั
ต่อเร่ืององคก์ารปรับเปล่ียนทิศทางการดาํเนินงานตามสภาวะเศรษฐกิจสูงท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืององคก์ารใหอิ้สระ
ในการทาํงานอย่างเต็มท่ี โดยมีระเบียบปฏิบติัไวเ้ป็นแนวทางดาํเนินการเท่านั้น ตามลาํดบั ซ่ึงขอ้คน้พบท่ีไดคื้อ 
พนกังานจะไดรั้บแรงกดดนัในการปฏิบติังาน และมีการกา้วก่ายการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา ไม่สามารถจะ
ปฏิบติังานและตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความล่าชา้ และเกิดความผิดพลาดอนัเกิดจากแรงกดดนัได ้
ซ่ึงจากขอ้คน้พบดงักล่าว ผูบ้ริหารควรใหผู้บ้งัคบับญัชามอบหมายงานและวางกรอบระเบียบแบบแผน แต่ไม่กา้ว
ก่ายในการดาํเนินงาน กล่าวคือใหพ้นกังานมีการคิดอยา่งอิสระแต่อยูใ่นกรอบระเบียบท่ีผูบ้ริหารกาํหนด โดยเม่ือมี
ปัญหาหรือเกิดขอ้สงสัยควรให้พนักงานมาปรึกษา รวมทั้งให้อาํนาจในการตดัสินใจและจดัสรรงานในระดับ
สมควร โดยให้พนกังานเป็นผูก้าํหนดและผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูดู้แล ซ่ึงจะทาํให้เกิดความยืดหยุ่นในการทาํงาน 
และประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชค้วามเป็นอิสระและความยืดหยุ่นคือการสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ รวมทั้งการฝึกให้
พนกังานมีความคิดในการตดัสินใจเม่ือตอ้งเผชิญปัญหา และยงัทาํใหเ้กิดบรรยากาศในองคก์ารมีความสามคัคีและ
ลดแรงกดดนัในการปฏิบติังาน 
 9. พนกังานมีทศันคติในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ โดยมีทศันคติดา้นช่ือเสียงของบริษทั
และการบริหารงานในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการติดต่อส่ือสาร โดยมีทศันคติในดา้นค่าจา้งใน
ระดับไม่เห็นด้วย คือเร่ืองค่าจ้าง ผูบ้ริหารควรสร้างภาพลกัษณ์และการบริหารให้ดียิ่งข้ึนจากเดิม โดยมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัพนกังานทราบถึงแนวทางนโยบาย เพื่อใหพ้นกังานทราบถึงแนวทางการทาํงานและมีความ
เช่ือมัน่ต่อองคก์าร ซ่ึงจะส่งผลใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเตม็ประสิทธิภาพ 
 10. บรรยากาศองค์การทุกด้านยกเวน้ด้านอุปสรรคมีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติในการทาํงานใน
ทางบวก ดังนั้นผูบ้ริหารควรมีการกาํหนดเป็นนโยบายขององค์การเก่ียวกับการพฒันาองคก์าร โดยให้มีการ
กระจายงานให้กบัพนักงาน ซ่ึงกาํหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูท่ี้กระจายและแบ่งงานอย่างเป็นสัดส่วน เพ่ือให้
พนกังานและผูบ้งัคบับญัชามีความสัมพนัธ์และใกลชิ้ดกนั และมีความสามคัคีกนัในการทงาน ผลท่ีไดจ้ะทาํให้
พนกังานเกิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน โดยมีบรรยากาศองคก์ารเป็นตวัเร่งใหเ้กิดทศันคติท่ีดี และส่งผลให้
การทาํงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองคก์ารต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ กบัทศันคติในการทาํงานของพนกังาน เช่น วฒันธรรมองคก์าร ภาวะ
ผูน้าํ การสนบัสนุนทางสังคม หรือพฤติกรรมท่ีมีอยู่ภายในตวับุคคล เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความพึงพอใจใน
งาน ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร และความเครียด เป็นตน้ 
 2. ควรใชก้รอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างท่ีอยู่ในสายงานอ่ืน ๆ ท่ีมี
ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัออกไปทั้งในองคก์ารหรือองคก์ารเอกชนอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาปัจจยัร่วมท่ีส่งผลต่อทศันคติ
ในการทาํงาน เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ในการพฒันาหรือปรับปรุงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษยใ์น
องค์การเพ่ือความพึงพอใจร่วมกันของทั้ งผูบ้ริหารและพนักงาน ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานปฏิบติังานอย่างมี
ความสุข มีผลการปฏิบติังานท่ีดีและองคก์ารเองกจ็ะมีผลผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่ประเทศชาติต่อไป 
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ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่อง 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ช่วงช้ันท่ี 1 และ 2 สังกัดสํานักบริหารงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร*

Readiness for  the Second External Quality Assesment of Level 1 
(Grade 1-3) and Level 2 (Grade 4-6) of Pr imary School under  Office of Pr ivate 

Education Commission, Bangkokyai Distr ict, Bangkok 
 

         นางสงเคราะห์   อมราสิงห*์* 
         Mrs. Songkror Amarasing 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และ 2 สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และศึกษาขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความ
พร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรองท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 และ 2 สังกัด 
สํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ี
ศึกษาเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูท่ีปฏิบติัการสอนในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2549 จาํนวน 
203 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างดว้ยการทดสอบค่าที 
    ผลการวิจัย  พบว่า ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และ 2 สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เปรียบเทียบความพร้อมของครู เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก พบว่า ครูท่ีปฏิบติัการสอนในระดบัช่วงชั้นท่ีต่างกนั มีความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสองไม่แตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะสาํหรับการเตรียมความพร้อม พบว่า ผูบ้ริหารและครู เสนอความคิดเห็น
ดงัน้ี 1) บุคลากรไม่เขา้ใจในเร่ืองขอ้มูลดา้นการควบคุมคุณภาพเกณฑแ์ละตวับ่งช้ี 2) ดา้นการตรวจสอบคุณภาพ 
พบว่า มาตรฐานทางความคิดหาแต่ละโรงเรียนต่างกนั 3) ดา้นการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่า  
ผูบ้ริหารและครูไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาท่ีใชเ้กณฑเ์ดียวทั้งประเทศ ขอ้เสนอแนะ
สาํหรับการแกปั้ญหา ควรมีการประชุมบุคลากรใหมี้ความรู้เร่ืองการจดัทาํมาตรฐานการศึกษา 
 

                                                        

  * บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this study were to study and compare the readiness for the second external quality 
assessment of level 1 (grad 1-3) and level 2 (grade 4-6) of primary school under Office of Private Education 
Commission, Bangkokyai District, Bangkok. Obtain the opinions and suggestions on the readiness for the 
second external quality assessment provided by the administrators and teachers of level 1 and level 2. The 
research sample consited of 203 administrators and teachers in primary schools under Office of Private 
Education Commission. A questionaire was employed as the research instrument for data collection. Data were 
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test for hypothesis testing.  
 Research findings were as follows: 1) The readiness for the second external quality assessment of 
level 1 and 2 of primary schools under Office of Private Education Commission was at the high level. 2) 
Comparision on the readiness for the second external quality assessment, it was found that teachers who taught 
in the different levels had no significantly differ on the readiness for the second external quality assessment. 3) 
Opinions and suggestions obtained frem the administrators and teachers were as follows 1) personal didn’t 
understand the details on quality control aspect 2) there was differences on the standard among the different 
schools 3) administrators and teachers didn’t agree to use the same criteria the various schools in the country. 
For suggestion, conference on educational standard among the personels should be implement. 
 
ความนํา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพื้นฐานสําคัญของการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถ
ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข โดยกระบวนการทางการศึกษานั้นช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง 
ๆ ตลอดช่วงชีวิตเป็นการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีจะดาํรงชีพและประกอบอาชีพไดอ้ยา่ง
มีความสุขรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม อนัเป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
 ในปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ไดใ้หค้วามสาํคญั
เร่ืองคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเช่ือว่าการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพจะทาํให้ประเทศพฒันาต่อไปได ้
การศึกษายุคใหม่จะต้องพฒันาคนให้มีความสามารถ ใช้ขอ้มูลข่าวสารเป็นโดยสามารถนํามาพฒันาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองได ้การศึกษาตอ้งเตรียมคนให้มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัเศรษฐกิจยุคใหม่ ดงันั้น
การศึกษาจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีเตรียมนาํคนไทย สงัคมไทยใหก้า้วสู่ยคุใหม่อยา่งมัน่คงและรู้เท่าทนัโลก 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ให้ความสําคญัต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
บทบญัญติัมาตรา 43 บญัญติัว่า บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรักการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การอบรมของรัฐต้องคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชน         
รัฐจะตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กอดความรู้คู่คุณธรรม จดัใหมี้กฎหาย
เก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม สร้าง
เสริมความรู้ และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้อง เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
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 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พุทธศกัราช 2545 
สาํนกัปฏิรูปการศึกษาไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการเผยแพร่ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระโดยมีการกําหนดติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับ
สถานศึกษาของรัฐใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
ประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริการการศึกษาท่ีตอ้งดาํเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง ใหส้าํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองคก์ารหาชน ทาํหนา้ท่ีพฒันา
เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างนอ้ย
หน่ึงคร้ังทุกหา้ปีนบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย 
 ดว้ยความจาํเป็นและความสาํคญัดงักล่าวผูว้ิจยัตระหนกัในหนา้ท่ีของสถานศึกษาต่อภารกิจหลกัน้ี จึง
เห็นว่าการประกนัคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549 -2553) ยงัขาดความพร้อมความเขา้ใจในระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง จึมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะทาํการศึกษาสภาพการดาํเนินงานตามนโยบายการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สังกดัสํานกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีสถานศึกษาท่ียงัอยู่
ในช่วงดาํเนินการท่ีจะได้มาซ่ึงแนวทางของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน อีกทั้ งยงัได้ทราบถึงปัญหาและ 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานการศึกษา 
 ครูท่ีสอนในระดบัช่วงชั้นต่างกนัมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การศึกษา 2549 แตกต่างกนัขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร และครู ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วง
ชั้นท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2549 จาํนวนทั้งส้ิน 379 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูบ้ริหาร และครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และ
ช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดม้าจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane จากจาํนวน
ประชากรทั้งส้ิน 379 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 203 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
 1. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ตาํแหน่ง 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพภายนอก วิธีการไดรั้บความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพและขอ้มูลการไดรั้บการตรวจเยีย่มจาก สมศ. 
 2. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั 6 ดา้น ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัของ ลิเคิรท ์(Likert) 
 3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
การเก็บรวบนวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ขอความร่วมมือจากผูบ้ริหาร และครู ของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2  สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ส่งคืน
ทั้ งหมด 203 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มตัวอย่างกรอกขอ้มูล จาํนวน 210 ฉบบั จากนั้นไดไ้ปขอรับ
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 โดยหาคา่เฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3. เปรียบเทียบความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 จาํแนกตามระดบัช่วงชั้นท่ีสอนของครูโดยใชค่้า t-test 
 4. วิเคราะห์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการเตรียมความพร้อม
เพือ่รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองโดยหาค่าความถ่ี 
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สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะหผ์ลขอ้มูลความพร้อมเพือ่รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง สรุปไดด้งัน้ี 
  1. ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครูให้ความสาํคญัและมีระดบัความ
พร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง อยูร่ะดบัมาก เรียงตามลาํดบัคือ 
   อนัดบัท่ี 1 ดา้นการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูใหค้วามสาํคญัและมีระดบัความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ซ่ึงพบวา่ผูบ้ริหารและครู มีความพร้อมมากท่ีสุด 
   อนัดบัท่ี 2 ดา้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูให้ความสําคญัและมีระดบัความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง อยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
พบวา่ผูบ้ริหารและครูมีความพร้อมมากท่ีสุดในเร่ือง การศึกษาสภาพปัจจุบนัเพ่ือนาํไปสู่การพฒันา 
   อันดับท่ี3 ด้านการศึกษาและเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า
ผูบ้ริหารและครูใหค้วามสาํคญัและมีระดบัความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง อยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงพบว่าผูบ้ริหารและครูมีความพร้อมมากท่ีสุดในเร่ืองการมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรในหมวด/ฝ่าย 
   อนัดบัท่ี 4 ดา้นการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่าผูบ้ริหารและ
ครูให้ความสําคญัและมีระดบัความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง อยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
พบวา่ผูบ้ริหารและครู มีความพร้อมมากท่ีสุดในเร่ืองการกาํหนดบทบาทของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
   อนัดับท่ี 5 ด้านการนําแผนประกันคุณภาพมาใช้ พบว่าผูบ้ริหารและครู ให้
ความสําคญัและมีระดับความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงพบว่า
ผูบ้ริหารและครู มีความพร้อมมากท่ีสุดในเร่ืองครู และบุคลากรมีการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 
   อนัดบัท่ี 6 ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ พบว่าผูบ้ริหารและครู ให้
ความสําคญั และมีระดบัความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงพบว่า
ผูบ้ริหารและครู มีความพร้อมมากท่ีสุดในเร่ืองการกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของ
สถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 
  2. การเปรียบเทียบสถานภาพของครูกบัความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 จาํแนกตามช่วงชั้นท่ีสอนของครูสรุปไดด้งัน้ี 
   สถานภาพของครูท่ีสอนในระดบัช่วงชั้นต่างกนั (ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2) 
โดยภาพรวมมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ไม่แตกต่างกนั เท่ือพบว่าครูท่ีสอน
ในระดบัช่วงชั้นต่างกนัมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ดา้นการวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกัน 1 ขอ้ คือเร่ืองบุคลากรในหมวด/ ฝ่าย มีส่วนร่วมในการางแผนการ
ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
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  3. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา ในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู เก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาสรุปไดด้งัน้ี 
   3.1 ด้านการดําเนินการเพ่ือให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสอง พบว่าสถานศึกษาควรมีการวางแผนการดาํเนินงาน จดัทาํเอกสาร และประชุมบุคลากรใหมี้
ความชดัเจน และเป็นแนวเดียวกนั 
  3.2 ปัญหาดา้นควบคุมคุณภาพการศึกษา 
   3.2.1 การศึกษาและการเตรียมการ พบว่า บุคลากรไม่เขา้ใจเร่ืองของขอ้มูล 
เกณฑแ์ละตวับงช้ี และการใชแ้หล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีนอ้ย 
   3.2.2 การวางแผนประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่า ควรมีการอธิบายและช้ีแจง
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มข้ึน 
   3.2.3 การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ พบว่า ควรจัดสรร
งบประมาณในการเตรียมการดา้นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมเพ่ือนาํมาพฒันาและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากกว่าน้ี
  3.3 ปัญหาดา้นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   3.3.1 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา พบว่า มาตรฐานทางความ
คิดเห็นของแต่ละโรงเรียนต่างกนั และการดาํเนินการในการประกนัคุณภาพยงัไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
   3.3.2 การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา พบว่า 
มาตรฐานท่ี 5 มีเกณฑสู์งเกินไปสาํหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  3.4 ปัญหาในดา้นการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอกบั
วิชาท่ีสอน สถานศึกษายงัขาดความพร้อมด้านส่ือ เอกสาร และอุปกรณ์เก่ียวกับการประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 
  3.5 ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ พบว่า ผูบ้ริหารและครูไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินและรับรองคุณภาพ
การศึกษาท่ีใชเ้กณฑเ์ดียวกนั ใชม้าตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ ควรแยก 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยั ทาํใหท้ราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภายนอกรอบท่ีสอง 
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 สังกดัสํานกับริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2549 ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี  
 ผลการวิจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย เป็นผูป้ฏิบติัการสอนมากกว่างานบริหาร ทาํการสอนอยู่ในระดบัช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 
ส่วนใหญ่มีประสบการมากกวา่ 10 ปี ส่วนมากมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพภายนอก ไดรั้บการอบรม
และศึกษาจากเอกสารในการเพ่ิมความรู้ และสถานศึกษาท่ีรับตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บการตรวจเยี่ยม
จาก สมศ. ซ่ึงทาํใหพ้บวา่ สถานศึกษาส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
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 1. ความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 และ
ช่วงชั้นท่ี 2 เก่ียวกบัการดาํเนินงานทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียมากทุกดา้น ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความพร้อมใน
ดา้นการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นอนัดบั 1 โดยมีความพร้อมเร่ืองสถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมิน
ตามกรอบการประเมินจากองคก์รภายนอก มีการวางแผน มีความกระตือรือร้นท่ีจะรับการประเมินภายนอก ขอ้
คน้พบดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พเนศ ต.แสงจันทร์ (2546) พบว่า โรงเรียนประถมศึกษา เขต
การศึกษา 6 มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ นิรินธน์ กุลชาติวฒันา (2546) ซ่ึงพบว่าโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัสุพรรณบุรี มีการเตรียมความพร้อม 2 ดา้น คือดา้ยบุคลากรและการเตรียมเอกสาร 
  จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งดังกล่าวน้ีแสดงว่า สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรกแลว้ มีการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ผลการประเมินจะดีมากนอ้ยแค่ไหนยอ่มข้ึนอยูก่บั
การเตรียมการดาํเนินงานทุกขั้นตอน 
  1.2 ดา้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จากการวิจยัท่ีพบว่าผูบ้ริหารและครูมี
ความพร้อมในดา้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็นอนัดบั 2 โดยมีความพร้อมเร่ืองการศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัและความตอ้งการท่ีจาํเป็นของสถานศึกษาเพือ่นาํไปสู่การพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิรินธน ์
กุลชาติวฒันา (2546) พบว่าแนวทางการรวบรวมหลกัฐานขอ้มูลอา้งอิงเพื่อประกอบการพิจารณาตงับงช้ีใน
มาตรฐานต่าง ๆ ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษา และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรพล จาํปา
พา (2546) พบวา่ สถานศึกษาควรประเมินตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงตนเอง
และพร้อมท่ีจะรับตรวจสอบการประเมินภายนอกอีกดว้ย 
  จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีแสดงว่า การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น ต้องคาํนึงถึงความจาํเป็น ความต้องการของสถานศึกษา โดยนําปัญหาท่ีพบมาวางแผน
ขั้นตอนการดาํเนินงาน และแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสม ตรงกบัมาตรฐานและมีคุณภาพในการจดัการศึกษา 
  1.3 ด้านการศึกษาและเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจัยท่ีพบว่า 
ผูบ้ริหารและครูมีความพร้อมในดา้นการศึกษาและเตรียมการประกนัครูภาพการศึกษาเป็นอนัดบัท่ี 3 โดยมีความ
พร้อมเร่ืองการมีความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากนในหมวด/ฝ่าย ขอ้คน้พบดังกล่าว
สอดคลอ้งกับรายงานผลการวิจัยของ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2547) สรุปได้ว่า 
สถานศึกษาควรเร่งส่งเสริมการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาใหมี้ความรู้และความรับผดิชอบ 
  จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งดังกล่าวน้ีแสดงว่า การศึกษาและเตรียมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผูบ้ริหารและครูให้ความและครูสําคญัในการพฒันาบุคลากร มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  1.4 ดา้นการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารความ
พร้อมในดา้นการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอนัดบัท่ี 4 โดยมีความพร้อมเร่ืองการกาํหนดบทบาท
ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา กาํหนดมาตรฐานและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานในหมวด/ฝ่าย 
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สทฟัเฟิลบีม (1999) พบว่า ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงาน 
  จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีแสดงว่า การวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา  
ผูบ้ริหารและครูมีความเห็นว่า ผูเ้ก่ียวขอ้งในสายงาน ได้แก่ ฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ หรือครูผู ้
ปฏิบติัการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ควรมีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบร่วมกนั  
  1.5 ดา้นการนาํแผนประกนัคุณภาพมาใช ้จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
พร้อมในด้านการนําแผนประกันคุณภาพมาใช้ เป็นอนัดับท่ี 5 โดยมีความพร้อมเร่ือง ครูและบุคลากรมีการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารมีบทบาทในการกาํกบั ตรวจสอบในการดาํเนินงานของครู ขอ้
คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ซานเดอร์ และคนอ่ืน ๆ (2543) พบว่า การประเมินภายในโรงเรียนท่ี
ดีของผูบ้ริหาร มีคุณลกัษณะ 4 ประการคือ 1. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง 2. กระบวนการประเมินท่ีต่อเน่ือง 3. 
มีการส่ือสารท่ีดี และ 4. มีการประเมินงาน 
  จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีแสดงว่า การนาํการประกนัคุณภาพการศึกษามาใช้
นั้น บุคลากรทุกคนมีส่วนเก่ียวขอ้ง การมีส่วนร่วมและการส่ือสารทาํความเขา้ใจภายในหน่วยงานและประเมินผล
งานของผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง 
  1.6 ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความ
พร้อมในดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ เป็นอนัดบัท่ี 6 โดยมีความพร้อมเร่ือง การกาํหนดผูรั้บผิดชอบ
ในการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางไว  ้ขอ้คน้พบ
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรียา ชูโชติ (2544) ไดใ้หห้ลกัการไวว้่า ทาํงานใหส้าํเร็จในระยะเวลาส้ันแต่มี
ประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งทาํตามลาํดบั 4ขั้นตองของวงจร PDCA  ซ่ึงหมายถึง การวางแผน การแกไ้ขปรับปรุง การ
ตรวจสอบ และปฏิบติัภายหลงัการตรวจสอบ 
  จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีแสดงว่า การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ เป็น
การช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
 2. การเปรียบเทียบสถานภาพของครูกบัความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง สภาพ
ของครูท่ีสอนในระดบัช่วงชั้นต่างกนั โดยภาพรวมมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
สอง ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าครูท่ีช่วงชั้นท่ีแตกต่างกนัมีความพร้อมในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ดา้นการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา แตกต่างกนั 1 ขอ้ คือเร่ืองบุคลากรในหมวด/ฝ่าย มีการ
วางแผนการมากกวา่ ครูท่ีปฏิบติังานในช่วงชั้นท่ี 2 อยา่งมีนยัสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้น ไม่แตกต่าง 
  จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า ครูท่ีปฏิบติังานช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 2 ส่วน
ใหญ่มีความเพร้องและเห็นความสาํคญัของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองไม่แตกต่างกนั 
 3.ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการเตรีมความพร้อมเพ่ือรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
  3.1 ดา้นการดาํเนินการเพ่ือใหมี้ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง 
จากผลการวิจยัท่ีพบว่า สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดาํเนินงาน จดัทาํเอกสาร และประชุมบุคลากรใหมี้ความ
พร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพ  
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  3.2 ปัญหาดา้นควบคุมคุณภาพการศึกษา 
   3.2.1 การศึกษาและการเตรียมการ พบว่า บุคลากรไม่เขา้ใจเร่ืองของขอ้มูล
เกณฑแ์ละตวับงช้ีปัญหาการจดัเตรียมบุคลากรใหเ้ขา้รับการอบรมและใชแ้หล่งเรียนจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีนอ้ย 
จากขอ้คน้พบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการ ขอ้มูลและการดาํเนินงานตา
มาตรฐานต่างๆ  
   3.2.2 การวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่า ควรมีการอธิบายและ
ช้ีแจงเก่ียวกบัเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มข้ึน สถานศึกษายงัขาดความพร้อมดา้นเอกสารดงั
แสดงให้เห็นว่าความสําคญัของการจัดทาํขอ้มูลสารสนเทศ มีผลต่อการนํามาเป็นหลักฐานในตัวบงช้ีแต่ละ
มาตรฐานต่าง ๆ ได ้
   3.2.3 การนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ พบว่าควรจัดสรร
งบประมาณในการเตรียมการดา้นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ซ่ึงนาํมาพฒันาและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากกว่าน้ี 
ขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงวา่ งบประมาณมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงาน 
  3.3 ปัญหาในดา้นการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   3.3.1 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา พบว่า มาตรฐานทางความ
คิดเห็นของแต่ละโรงเรียนต่างกนั การดาํเนินการในการประกนัคุณภาพยงัไม่เป็นไปตามขั้นตอนและควรเปล่ียน
ผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบ 
   3.3.2 การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา พบว่า 
มาตรฐานท่ี 5 มีเกณฑสู์งเกินไปสาํหรับกลุ่มคณิตศาสตร์ และขาดบุคลากรท่ีมีความชาํนาญดา้นการเรียนการสอน 
ขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า มาตรฐานท่ี 5 มีความสาํคญัในดา้นของความรู้ความเขา้ใจตามหลกัสูตรในแต่
ละกลุ่มสาระ 
  3.4 ปัญหาในดา้นการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา พบว่า บุคลากรไม่เพียงพอกบั
วิชาท่ีสอน สถานศึกษายงัขาดส่ือท่ีทนัสมยั เอกสาร และอุปกรณ์เก่ียวกบัการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  3.5 ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ พบว่า ผูบ้ริหารและครูไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินและรับรองคุณภาพ
การศึกษาท่ีใช้เกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกันทั้ งประเทศ  จากขอ้คน้พบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูในสังกัด
โรงเรียนเอกชน ตอ้งการให้มีการใช้เกณฑ์การประเมินท่ีสอดคลอ้งกบับริบทและโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดับนโยบาย ควรนาํผลการวิจยัเก่ียวกบัความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปกาํหนดกรอบ นโยบายและวางแผนในการพฒันา
โรงเรียน ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสองใน
ระดบัมาก ทั้ง 6 ดา้น 
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 ดา้นการศึกษาและการเตรียมการประกนัคุณภาพการศึกษา ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เร่ือง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2425 เก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา เพิม่ข้ึน 
 ดา้นการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา ควรมีการแต่งตั้งคณะทาํงานยกร่างมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและกาํหนดกรอบการทาํงานใหช้ดัเจน 
 ดา้นการนาํแผนประกนัคุณภาพการศึกษามาใช ้ควรจดัสรรงบประมาเพ่ือการนาํแผนการปฏิบติัตาม
ความจาํเป็นและเหมาะสม 
 ดา้นการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ควรจดัใหมี้การตรวจสอบโดยหน่วยงานตน้สงักดั 
 ดา้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ควรมีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
 ด้านการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรมีการเตรียมการนําเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในอยา่งชดัเจนสมบูรณ์ 
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Conflict Management Behaviors of Basic School Administrators under  the  
Office of  SamutPrakan Educational Service Area 1 

 
นางสมหมาย  เนียมฉาย** 

Mrs. Sommai  Nieamchai 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยจาํแนก
ตามสถานภาพ การดาํเนินการวิจัย ใช้วิธีสํารวจพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จาํนวน 87 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ 0.90 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย   พบว่า  ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แสดงออกในระดับมาก ได้แก่ การร่วมมือ การ
ประนีประนอม และการยอมให้ ส่วนพฤติกรรมการหลีกเล่ียงแสดงออกในระดบัปานกลาง และพฤติกรรมการ
เอาชนะแสดงออกในระดบันอ้ย เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีเป็นเพศชาย และ
เพศหญิง  มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย ้งท่ีไม่ต่างกัน  ส่วนผู ้บริหารท่ีมีอายุไม่เ กิน  40 ปี  มีพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการประนีประนอมในระดบัมาก สําหรับผูบ้ริหารท่ีมีอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป มี
พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ แบบการร่วมมือในระดบัมาก ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารไม่เกิน 8 
ปี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการประนีประนอมในระดบัมาก ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการ
บริหารตั้งแต่ 9-16 ปี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือในระดบัมาก ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์
ในการบริหารมากกว่า 16 ปี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการยอมให้ในระดบัมาก ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการยอมให้ในระดับมาก ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิ
การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือในระดบัมาก ผูบ้ริหารท่ีอยู่
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษ มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ไม่ต่างกนั คือแบบ
การร่วมมือในระดบัมาก ต่างกบัผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ ่มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการ
ยอมใหใ้นระดบัมาก 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ ์
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the conflict management behaviors of basic school 
administrators under the Office of Samut Prakan Educational Service Area 1 and to compare the conflict 
management behaviors of basic school administrators under the Office of Samut Prakan Educational Service 
Area 1 classified by status factors. The research was conducted by surveying the conflict management 
behaviors of 87 basic school administrators. The data collecting instrument was a questionnaire with 0.90 
reliability coefficient. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, and standard deviation. 
 Research findings revealed that basic school administrators under the Office of Samut Prakan 
Educational Service Area 1 rated their conflict management behaviors at high level as cooperation, 
compromise, and accommodation; while they rated the avoidance behavior at the moderate level and the 
competition behavior at the low level. Male and female administrators did not significantly differ in their 
conflict management behaviors. Administrators with the age of not more than 40 years had the conflict 
management behavior of compromise at the high level; while those with the age of 41 years or older had the 
conflict management behavior of cooperation at the high level. Administrators with administrative experience 
of not more than 8 years had the conflict management behavior of compromise at the high level. Administrators 
with administrative experience from 9 to 16 years had conflict management behavior of cooperation at the high 
level. Administrators with administrative experience of more than 16 years had conflict management behavior 
of accommodation at the high level. Administrators with bachelor degree had conflict management behavior of 
accommodation at the high level; while those with higher than bachelor degree had conflict management 
behavior of cooperation at the high level. Administrators of small, medium size, and extra large schools did not 
significantly differ in their conflict management behaviors, all of whom had the cooperation behavior at the 
high level which differed from large school administrators who had conflict management behavior of 
accommodation at the high level. 
 
ความนํา 
 ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีมนุษยพ์บเห็นอยูทุ่กวนั ในการทาํงานอาจพบว่ามีงานท่ีตอ้งทาํหลายอยา่งในเวลา
เดียวกนั แต่สามารถทาํไดเ้พียงอยา่งเดียวในเวลานั้น อาจตอ้งจาํใจเลือกของอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากของหลายอยา่งท่ี
ไม่ชอบ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความขดัแยง้ในตัวเอง หรือบางคร้ังจะพบว่าบุคคลสองคนท่ีมีเป้าหมายต่างกัน และ
เป้าหมายเหล่านั้นไม่สอดคลอ้งกนัก็จะเป็นเหตุท่ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ได ้ ซ่ึงเรียกว่าความขดัแยง้ระหว่างบุคคล
 ในสังคมทุกวนัน้ีคนต่างก็แสดงความแตกต่างกนัในบางลกัษณะออกมา ความแตกต่างนั้นอาจเป็น
ความร่ํารวยหรือความยากจน การมีอาํนาจหรือไม่มีอาํนาจ การพยายามรักษาสถานภาพเดิม หรือความพยายามท่ี
จะเปล่ียนแปลง ความสมัพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัคนอ่ืนในสงัคมอาจเป็นทั้งท่ีซอ้นเร้นหรือเปิดเผย  มีความตอ้งการ
ท่ีจะนาํหรือตอ้งการท่ีจะตาม อาจพบกบัคนท่ีมีความแตกต่างในความเช่ือ ในค่านิยม และมองโลกในแง่ท่ีแตกต่าง
กัน คนส่วนใหญ่อาจมีความสนใจและความปรารถนาแตกต่างจากคนอ่ืน ความสนใจและความปรารถนาท่ี
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แตกต่างออกไปน้ีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ได ้(Duke, 1976 อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์, 2533, หนา้ 7)
 ความขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตระหนัก หรือการรับรู้  ความเป็นปรปักษ ์ความขาดแคลน  
การขดัขวางซ่ึงนาํไปสู่การกระทาํท่ีมุ่งหมายอนัอาจจะมีลกัษณะแฝงเร้นหรือเปิดเผยก็ได ้ ดงันั้น  ความขดัแยง้จึง
เป็นการต่อตา้นหรือเป็นปรปักษต่์อบุคคลหรือพลงัต่างๆ   ซ่ึงทาํใหเ้กิดความตึงเครียด (tension) ปรากฏการณ์น้ีจะ
เกิดข้ึนเม่ือปรากฏว่ามีสองฝ่าย หรือมากกว่า (ซ่ึงอาจเป็นบุคคล, กลุ่ม, องคก์าร, หรือประเทศ) รับรู้ต่างกนัใน
เป้าหมาย  และมีคุณค่าหลากหลายแตกต่างกนัไปภายใตเ้หตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ (สร้อยตระกูล  (ติวยานนท)์ 
อรรถมานะ, 2542, หนา้ 203)   
 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า ความขดัแยง้สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กองคก์าร ความขดัแยง้ยงัเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนเสมอไม่ว่าชีวิตครอบครัว ชีวิตในวยัเรียน หรือชีวิตในการทาํงาน  ถา้ปราศจากความ
ขดัแยง้แลว้  ชีวิตของคนเราคงจะน่าเบ่ือและไม่มีความกระตือรือร้น  แต่ถา้ความขดัแยง้มีมากเกินไป ก็อาจเป็น
เหตุใหชี้วิตมีแต่ความเครียด คนเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินการขององคก์ารต่างๆ  ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นทศันคติ  ความเช่ือ  ค่านิยม  ความรู้  ความสามารถในการทาํงานหรือเป้าหมายในการ
ทาํงานท่ีแตกต่างกนั เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ ดงันั้นบุคคลจึงตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้อย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้(กองวิชาการและแผนงาน, 2542, หนา้ 13)   
 สถานศึกษาเป็นสถาบนัทางสงัคมทาํหนา้ท่ีใหบ้ริหารทางการศึกษาใหก้บัสังคม  คงจะหลีกเล่ียงปัญหา  
หรือความขัดแยง้ไม่ได้ ความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นความขดัแยง้ระหว่างบุคคลอนั
เน่ืองมาจากความเห็นท่ีแตกต่างกนั เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั หรือผลประโยชน์ท่ีขดักนั ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็น
ผูน้าํสูงสุดในสถานศึกษา และเป็นผูท่ี้มีความสาํคญัท่ีสุดท่ีจะทาํใหค้วามขดัแยง้นั้นลดนอ้ยลง ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีใน
การแกปั้ญหาความขดัแยง้ และควบคุมความขดัแยง้ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีพอเหมาะไม่ใหน้อ้ยไปจนทาํใหส้ถานศึกษา
นั้นเฉ่ือยชาอยู่กบัท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือไม่ให้มีมากจนเกินไปจนทาํให้สถานศึกษาเกิดความวุ่นวายจนไม่
สามารถดาํเนินงานได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เพื่อนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูว้ิจยั ในเร่ืองของการบริหารความขดัแยง้
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   
 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้โดยจาํแนกตามสถานภาพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาํนวน 87 คน   
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด ดงัน้ี 
 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
  ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  5 ระดบั (rating scale )  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตัวเอง โดยดาํเนินการ คือ ส่งแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถาม 
จาํนวน  87 โรงเรียนดว้ยตนเอง และนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บคืนและสามารถนาํมาวิเคราะห์ได ้จาํนวน 87 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจงแจงหาค่าความถ่ี และคา่ร้อยละ 
 2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่า
คะแนนเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  มีพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้ โดยเรียงลาํดบั ดงัน้ี การร่วมมือ การประนีประนอม และการยอมใหแ้สดงออกใน
ระดบัมาก พฤติกรรมการหลีกเล่ียงแสดงออกในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการเอาชนะแสดงออกในระดบั
นอ้ย 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง จําแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ประสบการณ์   
วุฒิการศึกษา  ขนาดของโรงเรียน 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้  ดงัต่อไปน้ี 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นเพศชาย มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การยอมให ้
และการประนีประนอมอยู่ในระดบัมาก การหลีกเล่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการบริหารความ
ขดัแยง้แบบการเอาชนะอยูใ่นระดบันอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้
แบบการร่วมมือ การประนีประนอม การยอมให้อยู่ในระดบัมาก การหลีกเล่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการเอาชนะอยู่ในระดบันอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอายไุม่เกิน 40 ปี มีพฤติ
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กรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการประนีประนอม การยอมให้ และการร่วมมืออยู่ในระดบัมาก ส่วนพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียง และการเอาชนะอยู่ในระดบันอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุ
ระหว่าง  41 – 50 ปี  มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การประนีประนอม และการยอมใหอ้ยู่
ในระดบัมาก การหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการเอาชนะอยู่ใน
ระดบันอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอายรุะหว่าง  51 – 60 ปี  มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ 
การยอมให้และการประนีประนอมอยู่ในระดับมาก การหลีกเล่ียงอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรม 
การบริหารความขดัแยง้แบบการเอาชนะอยูใ่นระดบันอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอายรุาชการไม่เกิน 10 ปี มีพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการยอมให้ การประนีประนอม และการร่วมมืออยู่ในระดบัมาก ส่วนพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียงและการเอาชนะอยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
อายรุาชการระหวา่ง 11 – 20 ปี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การประนีประนอม  และการ
ยอมให้อยู่ในระดบัมาก ส่วนพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียง และการเอาชนะอยู่ในระดบั
นอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอายรุาชการมากกว่า 20 ปี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การ
ประนีประนอม และการยอมใหอ้ยู่ในระดบัมาก  การหลีกเล่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการบริหาร
ความขดัแยง้แบบการเอาชนะอยูใ่นระดบันอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารไม่เกิน 8 ปี มี
พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการประนีประนอม การร่วมมือ และการยอมให้อยู่ในระดบัมาก ส่วน
พฤติกรรม การบริหารความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียง และการเอาชนะอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารตั้งแต่ 9 –16 ปี มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การยอมให ้
และการประนีประนอมอยู่ในระดบัมาก การหลีกเล่ียง อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการบริหารความ
ขดัแยง้แบบการเอาชนะอยูใ่นระดบันอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารมากกว่า 16 ปี มีพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการยอมให ้การร่วมมือ และการประนีประนอมอยูใ่นระดบัมาก การหลีกเล่ียง 
อยู่ในระดับปานกลาง   ส่วนพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการเอาชนะอยู่ในระดับน้อย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการบริหารความขัดแยง้แบบการยอมให้ การ
ประนีประนอม และการร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก ส่วนพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการเอาชนะ และการ
หลีกเล่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการบริหาร
ความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การประนีประนอม และการยอมใหอ้ยูใ่นระดบัมาก การหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ส่วนพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการเอาชนะอยู่ในระดับน้อย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเลก็ (ไม่เกิน 300 คน) มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การประนีประนอม การ
ยอมให้อยู่ในระดับมาก การหลีกเล่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการ
เอาชนะอยูใ่นระดบันอ้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดกลาง (301-1,000 คน) มีพฤติกรรมการบริหาร
ความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การประนีประนอม และการยอมใหอ้ยูใ่นระดบัมาก การหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ส่วนพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการเอาชนะอยู่ในระดับน้อย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ (1,001 – 2,000 คน) มีพฤติกรรม การบริหารความขดัแยง้แบบการยอมใหก้ารร่วมมือ และการ
ประนีประนอมอยูใ่นระดบัมาก การหลีกเล่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบ
การเอาชนะอยู่ในระดับน้อย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (มากกว่า 2,000 คน) มี 
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พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ การยอมให้ และการประนีประนอมอยู่ในระดบัมาก ส่วน 
พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการหลีกเล่ียง และการเอาชนะอยูใ่นระดบันอ้ย 
 
อภปิรายผล 
 1.  พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  แสดงออกในระดบัมาก ไดแ้ก่ การร่วมมือ การประนีประนอม  และการยอมให ้
ซ่ึง เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2540, หนา้ 105) ได้กล่าวถึง การร่วมมือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะใน
ระดบัสูง และแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัสูงดว้ย  เป็นการมุ่งท่ีจะเอาชนะ และขณะเดียวกนัก็ใหค้วามร่วมมือ
อย่างเต็มท่ีในการแกปั้ญหาความขดัแยง้เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมุ่งจะใหเ้กิดความพึงพอใจทั้งแก่ตนเองและ
บุคคลอ่ืน การร่วมมือเป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมหลีกเล่ียง พฤติกรรมลกัษณะน้ีเป็นความร่วมมือ 
ร่วมใจในการแก้ปัญหาท่ีมุ่งจะให้เกิดการชนะ – ชนะทั้ งสองฝ่าย พฤติกรรมการร่วมมือ เป็นพฤติกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ เป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั และ
ความตอ้งการขององคก์ารพฤติกรรม การบริหารความขดัแยง้แบบร่วมมือ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น เพราะการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้เกิดจากความร่วมมือระหว่างคู่ขดัแยง้ร่วมกนัคิดโดยมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั และการตดัสินใจ
แบบผสมผสาน ซ่ึง Rahim (1985 อา้งถึงใน จรรยา  เส่ียงเทียนชยั, 2544, หนา้ 72) ไดเ้สนอวิธีผสมผสานเป็น
วิธีการร่วมมือแกปั้ญหาแบบเปิดเผย  มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความคิด และผสมผสานความแตกต่าง
เพือ่บรรลุขอ้ตกลงร่วมกนั ถือเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพกว่าแบบอ่ืนๆ ซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของ  Filley (1983 
อา้งถึงใน สุรางค ์โล่สัมฤทธ์ิชยั, 2536, หนา้ 23) ไดก้ล่าวถึงการแกปั้ญหาแบบชนะ – ชนะ  หรือแบบร่วมมือ
แกปั้ญหา  เป็นวิธีท่ีน่านาํมาใชม้ากท่ีสุด  เพราะผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหานั้นคู่ขดัแยง้จะเกิดความพอใจ  ทาํใหไ้ด้
ขอ้ยุติท่ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกัน  เน่ืองจากความมีเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ของคู่ขดัแยง้ท่ีร่วมกันคิด ซ่ึง
ผลการวิจัยคร้ังน้ี สอดคล้องกับ จรรยา  เส่ียงเทียนชัย (2544, หน้า 70) ซ่ึงพบว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีพฤติ
กรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมืออยูใ่นระดบัสูง 
 2.  พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการประนีประนอม เป็นอีกพฤติกรรมหน่ึงท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 แสดงออกในระดบัมาก ซ่ึง 
เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2540, หน้า 105) ได้อธิบายถึงการประนีประนอมว่า เป็นการแสดงพฤติกรรมทั้งมุ่ง
เอาชนะ และแสดงพฤติกรรมร่วมมือในระดบัปานกลางเป็นจุดยืนระหว่างกลางของมิติการเอาใจตนเอง และมิติ
การเอาใจผูอ่ื้นเป็นแบบของการเจรจาต่อรองท่ีมุ่งจะใหท้ั้งสองฝ่ายมีความพอใจบา้ง  เป็นลกัษณะท่ีหากจะไดบ้า้ง
กค็วรจะยอมเสียบา้ง หรือในลกัษณะมาพบกนัคร่ึงทาง พฤติกรรมการประนีประนอมนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความพอใจ
มากกว่าพฤติกรรมการหลีกเล่ียง แต่ทั้ งสองฝ่ายมีความพอใจน้อยกว่าพฤติกรรมการร่วมมือ พฤติกรรมการ
ประนีประนอมสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้แบบ zero – sum conflict โดยมีความเช่ือว่าผลของความขดัแยง้จะมี
ค่าออกมาคงท่ี เม่ือฝ่ายหน่ึงได้ อีกฝ่ายหน่ึงก็จะเสียการประนีประนอม  เป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการ
แสดงออกเม่ือเผชิญกบัความขดัแยง้โดยท่ีตอ้งการจะพยายามรักษาหนา้ของทั้งสองฝ่าย หรือความขดัแยง้นั้นเกิด
จากการแข่งขนัเพื่อจะไดท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั  การประนีประนอมเป็นลกัษณะของการพบกนัคร่ึงทาง ซ่ึง
ผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบั จรรยา  เส่ียงเทียนชัย (2544, หนา้ 70) เสกโรจน์  ถว้นถวิล (2541, หน้า 104)  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 507

ชฎารัตน ์ บุญอุดหนุน (2538, หนา้ 82)  เสน่ห์  โสมนสั (2538, หนา้ 104) ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่
ใชว้ิธีการบริหารความขดัแยง้แบบประนีประนอมมากกว่าวิธีอ่ืนๆ เพราะช่วยลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี และเหมาะสมกบัพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ารเป็นการแกปั้ญหาท่ีปฏิบติัไดไ้ม่ยาก  ซ่ึง Rahim (1985 อา้งถึงใน 
จรรยา  เส่ียงเทียนชยั, 2544, หนา้ 72, 83-85) กล่าวว่า  วิธีการประนีประนอมเป็นแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ใน
สถานการณ์ท่ีแต่ละฝ่ายมีเป้าหมายไม่เหมือนกนั หรือแต่ละฝ่ายมีอาํนาจพอกนัและการแกปั้ญหาโดยวิธีน้ีเป็นการ
ยติุปัญหาเพียงชัว่คราวเท่านั้น ในระยะยาวความขดัแยง้อาจเกิดข้ึนอีกได ้ ซ่ีงนิธิ  เอียวศรีวงศ ์(2544, หนา้ 91) ได้
อธิบายถึงวฒันธรรมไทย และบุคลิกภาพของคนไทยมีขอ้ท่ีน่าสังเกตว่าในวฒันธรรมไทย คนไทยพยายาม
หลีกเล่ียง face to face conflict ไม่ชอบใหเ้กิดความขดัแยง้ และมีการเผชิญหนา้กนั  ดงันั้นวิธีการประนีประนอม
จึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 แสดงออกใน
ระดบัมาก 
 3.  พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการยอมให ้ก็เป็นอีกพฤติกรรมหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  แสดงออกในระดบัมาก ซ่ึงการยอมให ้
เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2540, หนา้ 105) ไดอ้ธิบายไวว้า่เป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัตํ่า และแสดง
พฤติกรรมการร่วมมือในระดบัสูง เป็นพฤติกรรมท่ีเนน้เอาใจผูอ่ื้น เป็นผูเ้สียสละปล่อยใหผู้อ่ื้นดาํเนินการไปตามท่ี
เขาชอบ แมจ้ะไม่เห็นดว้ยก็ตาม การยอมใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัการเอาชนะ ผูท่ี้แสดงพฤติกรรมการ
ยอมให้นอกจากจะเป็นผูเ้สียสละแลว้ ยงัเป็นผูท่ี้ไม่ตอ้งการให้เกิดการบาดหมางใจระหว่างบุคคล หากความ
ขดัแยง้เกิดจากการแขง่ขนัเพ่ือจะไดท้รัพยากรท่ีมีจาํกดัแลว้ หวัหนา้ท่ีแสดงพฤติกรรมยอมใหน้ั้น ลูกนอ้งมกัจะไม่
ชอบและมีความขุ่นเคือง เพราะไม่มีทรัพยากรมากพอท่ีจะปฏิบติังานให้ไดดี้ได ้พฤติกรรมการยอมใหค้ลา้ยกบั
ภาษิตท่ีว่าเอาไมตรีชนะศตัรู  หรือแพเ้ป็นพระ  ชนะเป็นมาร  ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบั วิภาวี  เจียมบุศย ์
(2544, หน้า 179) ได้ศึกษาสาเหตุของความขดัแยง้และวิธีการจดัการกบัความขดัแยง้ตามทศันะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเลือกวิธีการ
จดัการกบัความขดัแยง้แบบการยอมใหอ้ยูใ่นระดบัสูง และยงัสอดคลอ้งกบั จรรยา  เส่ียงเทียนชยั (2544, หนา้ 72) 
ไดศึ้กษาระดบัพฤติกรรมของวิธีการบริหารความขดัแยง้ พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัลาํภู มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการยอมใหอ้ยูใ่นระดบัสูง 
 4.  พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการเอาชนะ เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  แสดงออกในระดบันอ้ย ซ่ึง เสริมศกัด์ิ  วิศาลา
ภรณ์ (2540, หนา้ 104) ไดอ้ธิบายถึงการเอาชนะไวว้่าเป็นการแสดงพฤติกรรมมุ่งเอาชนะในระดบัสูง และแสดง
พฤติกรรมร่วมมือในระดบัตํ่า เป็นพฤติกรรมท่ีเนน้การเอาใจตนเอง  มุ่งชยัชนะของตนเองเป็นประการสาํคญัโดย
ไม่คาํนึงถึงประโยชน์หรือความสูญเสียของผูอ่ื้น พฤติกรรมท่ีแสดงออกมุ่งท่ีการแพช้นะ โดยอาศยัอาํนาจจาก
ตาํแหน่งหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือแมแ้ต่การอา้งระเบียบเพียงเพื่อจะใหต้นได้
ประโยชน์  และไดช้ยัชนะในท่ีสุด ในเร่ืองของการใชอ้าํนาจนั้น แอนเดอร์สัน (1984 อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ  วิศาลา
ภรณ์, 2540, หนา้ 124) ไดอ้ธิบายวา่ ผูบ้ริหารจะใชอ้าํนาจของตนในการตดัสินใจวา่ใครแพ ้ใครชนะ การใชอ้าํนาจ
กเ็ป็นไปตามลาํดบัขั้นของการบงัคบับญัชา  หวัหนา้กจ็ะใชอ้าํนาจยติุความขดัแยง้ของลูกนอ้ง  ในบางกรณีกจ็ะใช้
อาํนาจในการแยกคู่ขดัแยง้ออกจากกนั  หรือควบคุมทรัพยากรท่ีคู่ขดัแยง้ใชร่้วมกนั  การมีอาํนาจในการควบคุม
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หรือจัดสรรทรัพยากรท่ีคู่แข่งขนัใช้ร่วมกัน  ก็จะสามารถช่วยลดความขัดแยง้ลงได้  ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ี  
สอดคลอ้งกบั จรรยา  เส่ียงเทียนชยั (2544, หนา้ 68) ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสาํนกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัลาํภู ใชว้ิธีการบริหารความขดัแยง้โดยวิธีการเอาชนะนอ้ยท่ีสุด  ทั้งน้ีเพราะการ
เอาชนะเป็นการใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารท่ีมีอยู่เพื่อยติุความขดัแยง้  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัอุษามาศ  ระยา้แกว้ 
(2538, หนา้ 98-100) กาํจดั คงหนู (2537, หนา้ 73) นิเทศ  บวัตูม (2537, หนา้ 77) ซ่ึงพบว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบเอาชนะนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงวิจิตร  วรุตบางกูร (2531, หนา้ 70) ไดเ้สนอแนะว่า
วิธีการเอาชนะน้ีควรใชเ้ม่ือมีเร่ืองจาํเป็นฉุกเฉิน และเม่ือผูบ้ริหารมัน่ใจวา่ตนถูกแน่นอน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัย พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ โดยเรียงลาํดบั ดงัน้ี การร่วมมือ การประนีประนอม 
และการยอมใหแ้สดงออกในระดบัมาก พฤติกรรมการหลีกเล่ียงแสดงออกในระดบัปานกลาง ส่วนพฤติกรรมการ
เอาชนะแสดงออกในระดบัน้อย ผูว้ิจยัขอให้ขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบในการพฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 
 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ควรอบรม และพฒันาให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้แบบการร่วมมือ เพราะเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เป็นการแสดง
พฤติกรรมท่ีมุ่งเอาชยัชนะระดบัสูง และพฤติกรรมร่วมมือก็ระดบัสูงเช่นกนั ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจทั้งแก่ตนเอง
และผูอ่ื้น ใหค้วามรู้ในเร่ืองการบริหารความขดัแยง้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ใหมี้ความเขา้ใจธรรมชาติของความ
ขดัแยง้  มองความขดัแยง้ไปในทางบวก  หรือเชิงสร้างสรรค ์ เพื่อความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร ควรพฒันาให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารแบบมีส่วนร่วม กาํหนดขอบเขตของงานใหช้ดัเจน เพื่อลดสภาวะการขดัแยง้ 
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศักยภาพของ 
หมู่บ้าน / ชุมชน (SML)ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต้ 

อําเภอพระประแดง  จังหวดัสมุทรปราการ* 
The Community’s  Perception  the  news and  Information of  the 

Community  Potential Development  Project, 
Samrongtai  Municipality, Pra Pradang Distr ict, Samut Prakarn Province 

 
                 นายสมหมาย  กาญจนประกร** 

           Mr. Sommai  Karnjanaprakorn** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันา
ศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน (SML) เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้โดยผ่านส่ือคือส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือโทรทศัน์/วิทยุ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต และส่ือบุคคล จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ 
จาํนวน 367 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่าทีและการวิเคราะหค์วามแปรปรวน   
 ผลการวิจยัพบว่าระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/
ชุมชน (SML) โดยผา่นส่ือต่างๆในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้โดยผา่นส่ือทั้งส่ี
ประเภทจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศของประชาชนมีการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั อายุของประชาชนมีผล
ต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการจากส่ือบุคคล ระดบัการศึกษาของประชาชนมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
โครงการ  คือ  ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ืออินเทอร์เน็ต อาชีพของประชาชนมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการ จาก
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์/วิทยุ  ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือบุคคล ปัญหาท่ีพบคือส่ิงพิมพมี์จาํนวนไม่เพียงพอมีการ
ประชาสัมพนัธ์ไม่เพียงพอประชาชนไม่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์เจา้หนา้ท่ีดูแลไม่ทัว่ถึงขอ้เสนอแนะคือ ควรมี
การแจกใบปลิวตามบ้าน มีเสียงตามสายในหมู่บ้าน ควรมีการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตชุมชน 
เจา้หนา้ท่ีควรใหค้าํแนะนาํอยา่งทัว่ถึงกบัประชาชน 
 
 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี   
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Abstract 
 This objectives of the research were to study the level of community’s perception the news and 
information of the community potential development project to compare the level of perception of community 
via printing materials, television, radio, the internet and personnel media according to personal characteristic 
and to study the problems and suggestions of community’s perception the community potential development 
project of Samrongtai Municipality, Pra Pradang District, Samut Prakarn.  The sample consisted of 367 citizens 
living in Samrongtai Municipality. The tools was a questionnaire. Percentage, mean, and standard deviation 
were used to analyze the data and testing assumptions by t-test and ANOVA. 
 The results of the research found that the community’s perception the news and information of the 
project via medias was at average level in overall. Comparing the level of community’s perception according to 
personal characteristic via 4 medias found that people with different sex perceived news and information of the 
project indifferently. People’s age effected to perceiving news and information of project via personnel media. 
People’s education effected to perceiving news and information of project via printing materials, and internet. 
People’s careers effected to perceiving news and information of project via printing materials, television / radio, 
internet and personnel media. Problems were the unadequate of printing materials and public relations, people 
lack of computer knowledge, the officials were not responsible thoroughly, suggestions were that brochures 
should be sent to houses, news and information should be sent on air in community, there should be computer 
services and community internet, the officials should advise people thoroughly. 
 
ความนํา 
 โครงการพฒันาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)เป็นโครงการท่ีตั้ งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า 
ประชาชนเป็นผูมี้ศ ักยภาพมีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และมีความพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา มุ่งหวงัพฒันาศกัยภาพของคนให้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ ทาํงานเป็นหมู่คณะ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของคนในชุมชนในการมีส่วนร่วม ตั้ งแต่การตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ 
ตลอดจนแกไ้ขปัญหาในหมู่บา้นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเน้นความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษา ทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน ให้คาํแนะนํา โดยมอบอาํนาจการตัดสินใจ 
พิจารณาโครงการให้เป็นของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุด  
ของคนในหมู่บา้นและชุมชน ผูว้ิจยัจึงทาํการสอบถามประชาชนทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการกบัเทศบาลตาํบลสาํโรงใต้
จาํนวน 120 คน จากผูท่ี้มาใช้บริการเทศบาล พบว่ายงัไม่ทราบว่ามีโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นชุมชน      
( SML) คิดเป็นร้อยละ 70  (สาํรวจขอ้มูล 1 กรกฎาคม 2549) จากขอ้มูลดงักล่าวดงักล่าวจึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสังคม
ระดับรากหญ้ายงัต้องมีการพฒันาเพื่อความเขา้ใจเก่ียวกับโครงการดังกล่าว เพราะรัฐบาลได้จัดสรรเงิน
งบประมาณจดัส่งใหเ้พื่อการกระจายอาํนาจสู่ชุมชน หมู่บา้น  เพียงประชาชนในชุมชนตอ้งเกิดการรับรู้เก่ียวกบั
โครงการอย่างแท้จริง ชุมชนจะต้องเพ่ิมความสามารถเพื่อกระจายขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนหรือสมาชิก          
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ในหมู่บา้นทราบเก่ียวกบัรายละเอียดโครงการ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บตลอดจนการกระจายอาํนาจโดยประชาชน
และเพ่ือประชาชน  
  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับประชาชนอย่างมาก เพราะการรับรู้
เป็นกระบวนการเลือก รวบรวม และแปลผลหรือตีความสารสนเทศ ประชาชนจึงตอ้งมีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่น
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์/วิทยุ ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือบุคคลโดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ
ของประชาชน  ซ่ึงพบปัญหาว่าประชาชนไม่รู้จกัโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน  (SML)  ในเขต
เทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้  อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ว่ามีประโยชน์อยา่งไร มีความจาํเป็นมากนอ้ย
แค่ไหนกบัชีวิตประจาํวนัหรือชุมชนท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ศุภรัตน ์ รัตนมุขย,์  2548 , หนา้ 158 )ทาํการวิจยั
เร่ืองบทบาทของมหาวิทยาลยัในการสนับสนุนการพฒันาชุมชน พบว่า การสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสารเป็น
ความจาํเป็นอย่างยิ่ง เพราะความเขม้แขง็องคก์รชุมชนข้ึนอยู่กบัการรับทราบและรู้เท่าทนัถึงความเปล่ียนแปลง
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบตวั คนในชุมชนท่ีสามารถอ่านเขา้ใจ การจดัเวทีประชาคม เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนข่าวสาร
และความคิดเห็นส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ร่ิมแพร่หลายยิง่ข้ึน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความจาํเป็นต้องศึกษาถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อ
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน( SML) ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ  เพราะการรับรู้ของบุคคลมีส่วนสาํคญัต่อการตดัสินใจกระทาํใดๆหากบุคคลไดมี้การรับรู้ขอ้มูลท่ีมี
ความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง และแม่นยาํแลว้ก่อใหเ้กิดการรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งนาํไปสู่การยอมรับและการตดัสินใจได ้
ดงันั้นจึงมุ่งเนน้ให้ความสําคญักบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อนาํไปสู่การพฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนอยา่งถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/
ชุมชน(  SML) ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการโดยผ่านส่ือ คือ ส่ือ
ส่ิงพมิพ ์ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุ ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือบุคคล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน( SML) ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต  ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการโดยผ่านส่ือ
ส่ิงพมิพ ์ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุ ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือบุคคลโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพ
ของหมู่บา้น/ชุมชน( SML)  ในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 สมมุติฐานของการวจิยั 
 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน ( SML) ท่ีผา่น
ส่ือต่างๆประกอบด้วย  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือโทรทศัน์/วิทยุ  ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือบุคคลโดยมีปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
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ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใตร้วมทั้งส้ิน 
80,383 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจาํนวน 39,447 คน เพศหญิง จาํนวน 40,936 คน (ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์เทศบาล
สาํโรงใต ้ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2549) 
 กลุ่มตวัอย่างการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างได้มาจากการเปิดตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ   
(เคร็ชช่ีและมอร์แกน ) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  367  คน  และสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งขั้น  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การสร้างเคร่ืองมือผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือ 1 ฉบบั  การทดลองเคร่ืองมือผูวิ้จัยได้นาํเคร่ืองมือไป
ทดลองกบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 100 คนไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.97  โดยแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี
 ส่วนท่ี  1   เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป  เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 
 ส่วนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามระดับของการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้โดย ผา่นส่ือ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุส่ือ
อินเทอร์เน็ต และส่ือบุคคล ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (rating scale) 
 ส่วนท่ี  3  เป็นแบบสอบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและขอ้เสนอแนะการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
ประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน(SML) ในเขตเทศบาลแบบสอบถามปลายเปิดตาํบล
สาํโรงใต ้
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 367  ฉบบัดว้ยตนเอง และไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 367 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1 วิเคราะห�ข�อมูลพื้นฐานด�านสถานภาพ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ของผ�ูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห�โดยใช�ค�าความถ่ีและค�าร�อยละ  
 2 วิเคราะห�ระดบัของการรับรู้โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) โดยใชค่้าเฉล่ีย 
ดว้ยค�าร�อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3 การเปรียบเทียบระดบัของการรับรู้โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) โดยใชส้ถิติ   
t-test และ F- test 
 4  วิเคราะห์คาํถามปลายเปิด�โดยใช�ค�าความถ่ีและค�าร�อยละ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพ
ของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) พบวา่กลุ่มตวัยา่งเป็นเพศหญิง  ร้อยละ  55.3  มีอาย ุ 41-50  ปี  ร้อยละ  25.6  รองลงมา
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คือ กลุ่มตวัยา่งมีอาย ุ 31-40  ปี  และอาย ุ 21-30  ปี  ร้อยละ  21.3  มีระดบัการศึกษาส่วนมากชั้นมธัยมศึกษา ร้อย
ละ  36.8  รองลงมาคือระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ  30.0  และระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี ร้อยละ  
21.3  กลุ่มตวัยา่งมีอาชีพส่วนใหญ่ คือ  รับจา้ง ร้อยละ  30.0  รองลงมาคือ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย 
ร้อยละ  20.2  และพนกังานบริษทั  ร้อยละ  17.2 
 2.ระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการ
พฒันาศกัยภาพของชุมชน/หมู่บา้น(  SML) พบว่า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ผา่นส่ือต่าง ๆ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง(  = 2.92)  จาํแนกตามส่ือต่างๆพบว่า ส่ือบุคคลอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.53)  รองลงมาคือ ส่ือส่ิงพิมพ ์
อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.96)  ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุอยูใ่นระดบัปานกลาง (  =  2.74)  และส่ือสุดทา้ย  คือ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต อยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.45) 
 3.การเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของระชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของชุมชน/ 
หมู่บา้น(  SML)จาํแนกตามตวัแปรส่วนบุคคล 
  3.1 การเปรียบเทียบระดับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) จาํแนกตามเพศ พบว่าการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการ
พฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) เม่ือจาํแนกตามเพศไม่แตกต่างกนัในกรณีท่ีผา่นส่ือทั้งส่ีประเภท คือ 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุ ส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือบุคคลซ่ึงไม่ตรงกบัสมมุติฐานของวิจยัท่ีว่าการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน ( SML) ท่ีผา่นส่ือต่างๆประกอบดว้ย  ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุ ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือบุคคลโดยมีปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ ท่ีแตกต่างกนั
จะมีระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
  3.2 การเปรียบเทียบระดับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) จาํแนกตามอายุ ผ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือโทรทศัน์/วิทยุ ส่ืออินเทอร์เน็ต  ไม่
แตกต่างกนั แต่อายขุองประชาชนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ผ่านส่ือบุคคลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  0.05  (F =6.739, DF =361, Sig.         
= 0.000*) 
  3.3 การเปรียบเทียบระดับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนประชาชนต่อโครงการ
พฒันาศกัยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) จาํแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกันในกรณีท่ีผ่านส่ือสอง
ประเภทไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์/วิทยุ และส่ือบุคคลแต่การรับรู้ของขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน(SML)ผ่านส่ือส่ิงพิมพ(์F =3.061, DF =361, Sig.= 0.010*)และส่ืออินเทอร์เน็ต(F 
=2.500,DF =361, Sig.= 0.030*) เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาของประชาชนพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0. 05 
  3.4  การเปรียบเทียบการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML)  จาํแนกตามอาชีพของประชาชนพบว่าอาชีพของประชาชนมีความแตกต่างกนัในกรณีท่ี
ผา่นส่ือส่ีประเภท ไดแ้ก่ส่ือส่ิงพิมพ ์(F =4.660, DF =361, Sig.= 0.000*)  ส่ือโทรทศัน์ /วิทย ุ(F =4.900, DF =361, 
Sig.= 0.000*) ส่ืออินเทอร์เน็ต (F =3.010, DF =361, Sig.= 0.011*) และส่ือบุคคล (F =7.190, DF =361, Sig.         
= 0.000*) 
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 4.ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 
  4.4.1 ปัญหาในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML) ในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดงจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกดงัต่อไปน้ี 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ พบว่า เอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  มีจาํนวนไม่
เพียงพอ ร้อยละ  21.79ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุพบว่า มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/
ชุมชน (SML)  นอ้ยเกินไป ร้อยละ  16.89 ส่ืออินเทอร์เน็ต  พบว่า ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 40.32 ส่ือบุคคล  
พบวา่ เจา้หนา้ท่ีดูแลไม่ทัว่ถึงและต่อเน่ือง ร้อยละ  21.79 
  4.4.2 ขอ้เสนอแนะในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพ
ของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนก
ดังต่อไปน้ีส่ือส่ิงพิมพ์ มีขอ้เสนอแนะ คือ ควรทาํหนังสือหรือใบปลิวออกแจกตามบา้น  ส่ือโทรทศัน์/วิทยุมี
ขอ้เสนอแนะคือ ควรมีวิทยชุุมชนหรือใหมี้เสียงตามสายออกอากาศมากยิ่งข้ึน ส่ืออินเทอร์เน็ตมีขอ้เสนอแนะคือ
ควรเพิ่มบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตชุมชน ส่ือบุคคล มีขอ้เสนอแนะ คือควรให้เจา้หนา้ท่ีให้คาํแนะนาํ
อยา่งต่อเน่ือง  และทัว่ถึง 
 
อภปิรายผล 
  1.ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพผลการวิจัยคร้ังน้ี 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคลอ้งกบั ปฤษฎา บุญเจือ ( 2536, หนา้1)ท่ีพบว่าเพศมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการพฒันาชุมชนไม่ต่างกนั กลุ่มตวัอ่างมีอายุ  41-50  ปี มีการรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อ
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) มากท่ีสุดเป็นเพราะกลุ่มประชาชนน้ีส่วนในการช่วยเหลือ
ชุมชนเป็นกาํลงัสําคญัของชุมชนและเป็นท่ีน่าเคารพนบัถือของคนในชุมชนดงันั้นกลุ่มคนวยัน้ีจึงเสียสละเวลา 
แรงกาย และแรงใจในการพฒันาชุมชน กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาเป็นจาํนวนมากดงันั้น
กลุ่มคนเหล่าน้ีจึงไม่ถนดัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพราะปัจจยัคือเร่ืองของการศึกษา ผูท่ี้จะใชอิ้นเทอร์น็ตไดต้อ้งเป็น
ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีคอมพิวเตอร์ใชท่ี้บา้น และกลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพส่วนใหญ่คือรับจา้ง
เพราะจงัหวดัสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นอาชีพรับจา้งโดยเฉพาะ
คนในชุมชนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจึงต้องทาํด้วยความชัดเจน ส่ือสารเขา้ใจง่าย ถูกต้องตรงกับโครงการ 
ประชาชนส่วนใหญ่จึงนิยมการประชาสัมพนัธ์โครงการผ่านเจา้หน้าท่ีของเทศบาลท่ีออกประชาคมเพ่ือให้เกิด
ความเขา้ใจ เพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารของโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  
  2.การศึกษาถึงระดับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML) พบว่า ระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนมีระดบัการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
ส่ือคือ  ระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันา
ศกัยภาพของชุมชน/หมู่บา้น(  SML) พบว่า การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านส่ือต่าง ๆ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลางสอดคลอ้งกบั มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ( 2548, หน้า31 ) ทาํการวิจยัเร่ือง กิจกรรมสนับสนุน
โครงการพฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน(SML) กรณีศึกษา : หมู่ท่ี 3 บ้านบึงโงง้ ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเสาไห ้
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จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัพบว่าการช้ีแจงสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนเก่ียวกบัความรู้ของโครงการ SML นั้นมี
อุปสรรคมากท่ีสุดเน่ืองจากประชาชนในหมู่บา้นใชเ้วลาส่วนใหญ่ ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อหารายได ้ ดั้ง
นั้นการรับูข้อ้มูลข่าวสารจึงอยูใ่นระดบัปานกลาง  จาํแนกตามส่ือต่างๆพบว่า ส่ือบุคคลอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมา
คือ ส่ือส่ิงพิมพ ์อยู่ในระดบัปานกลาง  ส่ือโทรทศัน์/วิทยุ อยู่ในระดบัปานกลาง   และส่ือสุดทา้ย  คือ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดบัน้อย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรัชนีกร  อินทรักษา  (2545 ,หน้า1) พบว่า การใช้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์กบัการดาํเนินงานของส่วนราชการ พบว่า การใชส่ื้อบุคคลอยู่ในระดบัมาก กว่าการใชส่ื้ออ่ืนใน
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และศุภางค ์ นนัตา (2547 : บทคดัยอ่)  พบว่า การส่ือสารระหว่างบุคคล
จะมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มสมาชิกเป็นการตอกย ํ้าให้สมาชิกเกิดการรับรู้มากข้ึน  ขณะท่ีลดาวลัย ์ แกว้สี
นวล  (2542, หนา้1)  พบว่าการเปิดรับข่าวสารดา้นการเมืองจากส่ือรณรงคใ์หไ้ปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งหรือส่ือหาเสียง
จากส่ือเฉพาะกิจประเภทต่าง ๆ  พบว่านกัศึกษาติดตามข่าวสารการรณรงคใ์หไ้ปใชสิ้ทธิเลือกส่งจากส่ือโปสเตอร์
หรือป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ  มากท่ีสุด  
  3.เปรียบเทียบระดับการรับรู้โดยผ่านส่ือ  คือ  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือโทรทัศน์/วิทยุ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต  และส่ือบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML)  โดยแบ่งตามเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษาและอาชีพของประชาชน พบว่า เพศหญิง และเพศ
ชาย  มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงตรงกบั 
สุธิดา  คาํวงษา (2544, หนา้ 1 )  ท่ีไม่พบการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  วิทยาเขตนครพนม  อายขุองประชาชนมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
โครงการพฒันาศกัยภาพของชุมชน/หมู่บา้น (SML)   จากงานวิจยัพบว่า อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร
ของโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ผา่นส่ือบุคคล  แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีอาย ุ 10-20  ปี  มี
การรับรู้แตกต่างจากผูท่ี้มีอาย ุ 31-40  ปี  41-50  ปี    51-60  ปี และผูท่ี้มีอายมุากกว่า  60 ปีข้ึนไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
ชวิศา  หนูคง (2544  : บทคดัยอ่)  ทาํการวิจยัเร่ือง การเปิดรับ  การส่ือสาร ทศันคติ  ความรู้และพฤติกรรมการ
ป้องกนัยาเสพติดของวยัรุ่นใน  3  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่า ปริมาณการเปิดรับการส่ือสารของ
วยัรุ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีการเปิดรับ    การส่ือสารจากส่ือมวลชนมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การ
เปิดรับการส่ือสารจากส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ ระดบัการศึกษา  จากงานวิจยัน้ีพบว่า  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ตามระดบัการศึกษาของประชาชนผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ และส่ืออินเทอร์เน็ต แตกต่างกนัประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา
ชั้นประถมศึกษามีการรับรู้โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ผ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ตกต่างกบั
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี  และการรับรู้
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตพบว่าประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา  มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต
แตกต่างกบัประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ดงันั้น  จึงเห็นว่าการรับรู้เป็นตวักาํหนดกรอบแนวคิดของ
มนุษยในการประเมินบุคคลและส่ิงของอาจกล่าวไดว้่าการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีมนุษยใ์ชใ้นการเช่ือมโยงการให้
ความหมายต่อส่ิงต่าง ๆ  ในอดีตกบักระบวนการในการใหค้วามหมายต่อส่ิงต่าง ๆ  ในปัจจุบนัและอนาคต  ความ
สนใจในการศึกษาและทาํความเขา้ใจในเร่ืองกระบวนการรับรู้ของมนุษยจึ์งเป็นหวัใจสาํคญัของการศึกษาดา้นการ
ส่ือสารจากผลการวิจยัของ  ซนั  อนันนัหนบั และคณะ  (2548, หนา้ 24)  พบว่าอายุเป็นองคป์ระกอบท่ีเด่นชดั
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ท่ีสุดในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะอายุทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านความรอบรู้ความ
ชาํนาญ  ความรับผดิชอบ  ความสนใจ  ความสามารถในการแกปั้ญหา ความจาํ  บุคลิกภาพ  ตลอดจนพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความพร้อมเน่ืองจากอายุเป็นเกณฑ์ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินทางเลือกท่ีดีและมีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง และ
ความแตกต่างในดา้นการศึกษาพบว่า  ระดบัการศึกษาของผูรั้บข่าวสารทาํใหผู้รั้บข่าวสารมีการเปิดรับ ข่าวสาร
แตกต่างกนัไป  กล่าวคือ  บุคคลท่ียิ่งมีการศึกษาสูง จะมีความสนใจในข่าวสารท่ีกวา้งขวางและจะไม่ค่อยจะเช่ือ
อะไรง่าย ๆ  เพราะความเช่ือนั้นอยู่กบัหลกัฐานหรือเหตุผลสนับสนุนท่ีเพียงพอ  และอาชีพของประชาชนจาก
ผลการวิจยัพบว่า อาชีพของประชาชนมีผลต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
(SML)  ผา่นส่ือส่ิงพมิพ ์ ส่ือโทรทศัน์/วิทยส่ืุอ/อินเทอร์เน็ต  และส่ือบุคคล/เจา้หนา้ท่ี อาชีพรับจา้งมีการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารผ่านส่ือส่ิงพิมพแ์ตกต่างจากนกัเรียน นกัศึกษา และพนกังานบริษทั ส่ือโทรทศัน์/วิทย ุ พบว่าประชาชน
อาชีพรับจา้งแตกต่างจากนกัเรียน-นกัศึกษา พนกังานบริษทั ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย ผา่น
ส่ืออินเทอร์เน็ตพบว่าอาชีพประชาชนท่ีมีอาชีพรับจา้งมีการรับรู้โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
(SML) แตกต่างจากนกัเรียน-นกัศึกษา และธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย  ผ่านส่ือบุคคล พบว่าการรับรู้โครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  อาชีพ นกัเรียนนกัศึกษามีการรับรู้แตกต่างจากอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีการรับรู้แตกต่างจากขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจมีการรับรู้
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  แตกต่างจากแม่บา้น-พ่อบา้น  และอาชีพรับจา้ง  จาก
ผลการวิจยัพบความแตกต่างดา้นสถานภาพของบุคคลเป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นติดต่อส่ือสารการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
  4. ปัญหาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนต่อโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/
ชุมชน (SML)ผ่านส่ือต่างๆ  ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพมี์จาํนวนไม่เพียงพอกบัประชาชน และประชาชนท่ีไม่มีเวลาอ่าน
ส่ือส่ิงพิมพ ์สอดคลอ้งกบัอมัพาพรรณ  พงศผ์ลาดิสัย( 2541, หนา้ 1 )  ท่ีพบว่าการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ผ่านส่ือต่างๆนั้นส่ือส่ิงพิมพมี์ความตอ้งการอยู่ในระดบัท่ีสองเพราะการศึกษาขอ้มูลตอ้งใช้เวลาในการอ่าน ส่ือ
โทรทศัน์/วิทยุ  มีการประชาสัมพนัธ์น้อยเกินไป  และประชาชนไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร รวมถึงขอ้มูลท่ีไม่
ชดัเจนและไม่น่าสนใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลดาวลัย ์ แกว้สีนวล ( 2542, หนา้ 1 ) ทาํการวิจยัเร่ือง การเปิดรับ
ข่าวสารดา้นการเมืองของนักศึกษา สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราชพบว่านักศึกษาดูข่าวสารดา้นการเมืองนอ้ย
กว่ารายการประเภทบันเทิงและ  วาไรต้ี  ส่ืออินเทอร์เน็ต  คือประชาชนไม่มีคอมพิวเตอร์   ประชาชนใช้
อินเตอร์เน็ตไม่เป็น ประชาชนไม่ทราบช่ือเว็บไซต์  และประชาชนท่ีไม่มีเวลาศึกษาขอ้มูล   ส่ือบุคคลเจา้หนา้ท่ี
ดูแลไม่ทัว่ถึงและต่อเน่ือง  ประชาชนท่ีตอบวา่มีปัญหามีการรับรู้เฉพาะกลุ่มผูน้าํชุมชน และประชาชนท่ีตอบว่าไม่
มีเวลาเขา้ร่วมประชุม ไม่มีเวลาในการศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  และขอ้เสนอแนะ  ดา้นส่ือ
ส่ิงพมิพ ์ควรทาํหนงัสือหรือเอกสารใบปลิวออกแจกตามบา้น และทาํป้ายโฆษณาใหญ่ ๆ  ใหม้องเห็นกนัทัว่ถึงทั้ง
หมู่บา้นและ  ควรทาํวารสารเป็นรายเดือน/รายสัปดาห์  ดา้นส่ือโทรทศัน์/วิทยคุวรมีวิทยชุุมชนหรือใหมี้เสียงตาม
สายออกอากาศมากยิง่ข้ึน  และควรมีการประชาสัมพนัธ์เพิ่มข้ึน  และเพ่ิมจุดเด่นในการโฆษณา สุดทา้ยคือจดัการ
ออกอากาศใหเ้หมาะสม  เช่น เวลาเลิกงาน  ดา้นส่ืออินเทอร์เน็ต  พบว่า ควรมีบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ชุมชน ควรมีการนาํเสนอขอ้มูลเพื่อความสะดวกในการใชส่ื้อประเภทน้ีให้มากข้ึน  สุดทา้ยคือ ขอ้เสนอแนะว่า 
ควรบอกช่ือเวบ็ไซตใ์หช้ดัเจน ดา้นส่ือบุคคล  พบว่า  ควรมีเจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง  และ
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ฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ ควรมีการจดัประชุมบ่อย ๆเพื่อรายงานความคืบหนา้    และสุดทา้ยคือควรมี
การบอกล่วงหนา้ก่อนมีการประชุม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 
  1.1 การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการดาํเนินโครงการพฒันา
ศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน(SML)ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการของ
ประชาชน โดยผ่านส่ือบุคคลมีระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้นจึงควรใหเ้จา้หนา้ท่ีเพิ่มวิธีการ
รณรงคก์ารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้กบัประชาชนโดยตรงอย่างทัว่ถึงและกระจายในทุกเขตพ้ืนท่ี   ส่ือ
ส่ิงพมิพ ์ควรมีการเพิม่งบประมาณในการทาํใบปลิวหรือเอกสารเผยแพร่มากยิง่ข้ึน  ส่ือโทรทศัน์/วิทยคุวรมีการจดั
เวลาออกอากาศใหเ้หมาะสมโดยเฉพาะเวลาเลิกงานโดยเนน้การจดัทาํเสียงตามสาย เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ทาง
โทรทศัน์มากยิ่งข้ึน และส่ืออินเทอร์เน็ต ควรเพ่ิมจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามชุมชนพร้อมกบัการจดัอบรมการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตกบัประชาชนในชุมชน 
  1.2  ควรพฒันาการผลิตส่ือต่างๆท่ีสามารถนาํไปปรับใชเ้พ่ือการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน(SML)ในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ หรือปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 การศึกษาการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน  (SML)              
ท่ีประสบความสาํเร็จทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นแนวทางดาํเนินงานใหเ้ทศบาลอ่ืน ๆ  
  2.2 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานในโครงการ
พฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) 
  2.3 การศึกษาเปรียบเทียบชุมชนท่ีทาํโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  
กบัชุมชนท่ีไม่ไดท้าํโครงการพฒันาศกัยภาพของ หมู่บา้น /ชุมชน (SML)  
  2.4 ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 
  2.5 การวิจยัเชิงประเมินผลโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการเพื่อนาํผลการวิจยั
เป็นขอ้สนเทศในการพฒันางานอ่ืนต่อไป 
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การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติของนักมวยสากลสมัครเล่นของไทย* 
A  Study of Factors  Affecting  Living  Quality of   

Thai Unprofessional  Boxers 
 

นายสยาม ป่ินสินชยั** 
Mr. Siam Pinsinchai 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1)  ศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากล
สมคัรเล่นของไทยใน 6 ดา้น ไดแ้ก่   ปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต  ปัจจัยท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในสังคม  
ปัจจยัในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม  ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  และการ
ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม  2)  เปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่น
ของไทย  ทั้ง 6 ดา้น จาํแนกตาม อายุ ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่น และสโมสรท่ี
สังกดั  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  นกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ท่ีสังกดัอยู่ในสโมสรต่างๆ ท่ีข้ึน
ทะเบียนกบัสมาคมมวยสากลสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย จาํนวน 242 คน และนกัมวยหรืออดีตนกัมวยสากล
สมคัรเล่นท่ีไดรั้บเหรียญรางวลั จาํนวน  3 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เน้ือหา  
 ผลการวิจยัสรุปไดว้่า  1)  ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยใน
ดา้น ปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต และปัจจยัท่ีส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในสังคม อยูใ่นระดบัตํ่า ดา้น ปัจจยัใน
การดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม  ดา้นความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง และดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคม อยู่ในระดบัปานกลาง สาํหรับดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัสูง  2) ผลจากการเปรียบเทียบระดบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ทั้ง 6 ดา้น จาํแนกตาม อายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาการเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่น และสโมสรท่ีสังกดั พบว่า นกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ีมี อาย ุ 
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่น ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้ง 6 
ดา้น ไม่แตกต่างกนั สาํหรับนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ีสงักดัสโมสรแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตดา้นปัจจยัในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม ดา้นความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง และดา้นการไดรั้บ
การสนบัสนุนทางสงัคม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
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Abstract 
 This study objectives were 1) to study factors affecting living quality of Thai amateur  boxers in 6 
aspects consisted of necessary factors for living, social living, living in environment, self-efficacy confidence, 
achievement motivation, and social support 2) to compare the influence of these factors by age, education level, 
period of being amateur boxers, and camp. The samples were 242 amateur boxers who are in the camps that 
were registered to Thailand Amateur Boxers Society, and 3 amateur boxers who got the medals. The research 
instruments consisted of questionnaire and  interview guideline. The quantitative analyses for frequency, 
percentage, means, S.D., One-way ANOVA and qualitative data from interview was analyzed by content  
analyses. 
 The research results were as follows: 1) The achievement motivation factor affected living quality of 
Thai amateur boxers in the high level, living in environment, self-efficacy confidence, and social support were 
in the middle level, and need for living and social living factors affects were in the low level. 2) In whole, there 
was no the living quality difference of Thai amateur boxers between the different age, education level, period of 
being amateur boxers, and camp. Nonetheless, in the different camp, there were living quality differences 
between living in environment, self-efficacy confidence, and social support factors significantly at 0.05 level. 
 
ความนํา 
 บุคคลทุกคนย่อมตอ้งการมีชีวิตท่ีดีและมีคุณภาพ โดยเฉพาะการตอ้งอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมก็
ย่อมมีความคาดหวงัในความสุขและความปลอดภัย ดงันั้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงมีความสําคญัในระดับ
นโยบายของประเทศเสมอมา โดยเฉพาะแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีถือว่าการส่งเสริมและ
พฒันาทรัพยากรบุคคลถือเป็นการสร้างเสริมพลงัอาํนาจแก่บุคคล (empowerment) เพื่อใหมี้ศกัยภาพและก่อเกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดีได ้  ทั้งน้ี โดยหลกัการเบ้ืองตน้ของการส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรบุคคล คือ การพิจารณาปัจจยั 
ต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตของบุคคลใหดี้ข้ึนได ้ทั้งน้ีเพราะการทราบถึงปัจจยัท่ีจะใชส่้งเสริม สนบัสนุน ก็
จะทาํใหก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยก์ระทาํไดโ้ดยง่าย  ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล
ในองค์กรหรือสังคมหน่ึง ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการได้มาซ่ึงองค์ความรู้ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล เพื่อนาํไปสู่การเกิดคุณภาพชีวิตการทาํงาน (quality of work)  และ
ความสงบสุขของสงัคมโดยส่วนรวม 
 สมาคมมวยสากลสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยเป็นองคก์รท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในวงการมวย
หลายระดบั ทั้งระดบัผูบ้ริหาร กรรมการ ผูต้ดัสิน ผูจ้ดัการนกัมวย บุคลากรในสโมสรต่าง ๆ  และท่ีสาํคญัคือตวั
นกัมวยเอง จากกระแสนิยมของการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคในทุกคร้ัง นกักีฬามวยสากลสมคัรเล่นของไทยถือว่าเป็น
ความหวงัในการควา้เหรียญทอง และเม่ือทาํสําเร็จก็กลายเป็นแบบอย่างของนักกีฬาไทยกบัความสําเร็จในกีฬา
สมคัรเล่นในนามทีมชาติไทย ดงันั้นจะเห็นไดว้่านกัมวยสากลสมคัรเล่นถือว่าเป็นความหวงัและความภาคภูมิใจ
ของคนไทยทั้งชาติ และเป็นกีฬาสากลท่ีไดรั้บการยอมรับ มีโอกาสในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติยศให้กบัผูท่ี้มี
ความสามารถในดา้นดงักล่าว รวมทั้งการไดรั้บรางวลัและทรัพยสิ์นเงินทองเป็นจาํนวนมหาศาลอีกดว้ย ปัจจุบนั
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กีฬามวยสากลสมคัรเล่นจึงเป็นกีฬาท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จะเห็นไดจ้ากการมีสโมสร
มวยสากลสมคัรเล่นอยูถึ่งประมาณ 30 สมาคม และมีนกัมวยสากลสมคัรเล่นจาํนวนกว่า 600 คน ในจาํนวนน้ีส่วน
ใหญ่เป็นนกัมวยเพศชายกว่า 95 เปอร์เซ็นต ์ และส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นวยัรุ่นตอนปลาย 
 สําหรับนักมวยสากลสมคัรเล่นท่ีส่วนใหญ่มีช่วงวยัอยู่ในช่วงวยัรุ่นและเยาวชน ถือว่าเป็นวยัท่ีอยู่
ระหว่างการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลต่อรูปแบบ
พฤติกรรม   เจตคติ   บุคลิกภาพ  รวมทั้งคุณภาพชีวิต  (จรูญ   ทองถาวร,  2530, หนา้  254) ท่ีสาํคญัช่วงเวลาชีวิต
ของนกัมวยสากลสมคัรเล่น เป็นช่วงท่ีตอ้งใชชี้วิตอยา่งมีแบบแผนในดา้นการปฏิบติัตวัและการฝึกซอ้ม   รวมทั้ง
การมีประสบการณ์ในการไดรั้บการยกยอ่ง  ความมีช่ือเสียง เกียรติยศ  เงินทอง ความเหน่ือยลา้ผิดหวงั และการเขา้
ร่วมอยู่ในสังคมเฉพาะกลุ่ม  ดงันั้นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของนักมวยสากลสมคัรเล่นของไทย และปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจึงมีความสาํคญัและน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 
 เม่ือกล่าวถึงคุณภาพชีวิต (quality of life) โดยภาพรวมจะเก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่และการ
ดาํเนินชีวิต เช่น อาหาร สุขภาพอนามยั รายได ้การศึกษา เป็นตน้  (สุภางค ์ จนัทวนิช และวิศนี  ศิลตระกูล, 2539, 
หนา้  43) การท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตนั้นจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความพึงพอใจ
ในการดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง รวมทั้ งมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้ งน้ี
คุณภาพชีวิตมกัจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและเง่ือนไขสภาวะทางสังคม ซ่ึงสาํนกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันา
บริหารศาสตร์ (2541, หนา้  70 - 110) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีแสดงถึงคุณภาพชีวิตว่าสามารถประเมินไดจ้ากวิถีการ
ดาํเนินชีวิต ความเก้ือกูลอาทรในครอบครัว ความพึงพอใจในการทาํงาน ความเครียด และสภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้ง   ทั้งน้ีสาํหรับปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดา้นต่าง ๆ ของบุคคลดงัท่ีกล่าวมานั้น  ผูว้ิจยัไดส้นใจ
แนวคิดของ Bandura (1977, p. 191)  ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตมนุษยใ์น 3 ประการ
ดว้ยกนัคือ   ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมของบุคคล และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีแวดลอ้มบุคคลนั้นอยู ่ 
 ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลนั้น วิสาสลกัษณ์  ชวัวลัลี (อา้งถึงใน ดวงพร  ศุภพิชน์, 2544, หนา้ 13) 
กล่าวถึงมูลเหตุอนัจะเกิดพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จและมีผลต่อคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของ แบนดูร่าก็คือ 
การท่ีบุคคลมีความเช่ือเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง (self - efficacy) โดยเช่ือว่าตนเองสามารถกระทาํ
พฤติกรรมต่าง ๆ ได ้ และการคาดหวงัในเชิงบวกต่อผลการกระทาํของตนเอง  ในเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบั
ความสามารถของตนเองน้ี ขวญัใจ  พิมพพ์ิมล (2543) ไดน้าํปัจจยัดา้นความเช่ือในความสามารถของตนเองมาเป็น
ตวัแปรหน่ึงในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัการเสพยาบา้ ของนกัเรียนหลกัสูตรศิลปกรรม 
ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ และผลการวิจยัพบว่าปัจจัยด้านความเช่ือในความสามารถของตนน้ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัตนเองของนักเรียน จึงอาจกล่าวไดว้่าการเช่ือในความสามารถของตนเองจะมีผลต่อการ
กระทาํส่ิงต่าง ๆ ไดส้าํเร็จและมีผลต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลได ้     สาํหรับในดา้นพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น MaClelland (1961, p. 71) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็นมูลเหตุกระตุน้ใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีจะกระทาํส่ิงต่าง 
ๆ ใหส้ําเร็จตามจุดมุ่งหมายเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของตนคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (achievement motive) ซ่ึงเป็น
แรงจูงใจภายในท่ีมุ่งกระทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งเพียรพยายามโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุด
อยา่งท่ีตั้งใจใว ้   และในส่วนของอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น House (1989  อา้ง
ถึงใน  ศศิธร   แกว้นพรัตน์,  2541, หนา้ 25) ไดใ้หค้วามสําคญักบัอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอกหรือการ
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สนบัสนุนทางสังคมท่ีมีต่อบุคคล โดยกล่าวว่าบุคคลจะไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมทางดา้นอารมณ์  การ
สนบัสนุนการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม การสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร และการสนบัสนุนทางดา้นส่ิงของ 
การเงิน หรือแรงงาน  
 จากการสัมภาษณ์ ผจญ   มูลสัน อดีตนักชกเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิค ปี ค.ศ.1988 ท่ีกรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต ้เก่ียวกบัประเดน็เร่ืองคุณภาพชีวิตท่ีเคยเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่นสังกดัสโมสร โดย ผจญ   มูล
สัน ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นในยคุนั้นว่าการเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่นตอ้งใชค้วาม
อดทนสูง ในอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นยงัไม่ได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเพียงพอหากไม่ได้รับรางวลั การ
สนบัสนุนมีขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณและความต่อเน่ือง นอกจากนั้นในขั้นตอนฝึกซอ้มยงัขาดวสัดุอุปกรณ์ มีการ
แบ่งแยกชีวิตความเป็นอยู่ของนกัมวยตามระดบัฝีมือซ่ึงมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ภาวะโภชนาการและสาธารณสุขยงั
บกพร่องและแตกต่างกนัตามแต่สโมสร  ขาดขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการวางแผนชก  
และความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตยงัไม่ดีพอ 
 จากการศึกษาคน้ควา้ถึงส่ิงท่ีบ่งช้ีระดบัคุณภาพชีวิตของบุคคล รวมทั้งการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของบุคคลดังท่ีแสดงไวใ้นขา้งต้น ประกอบกับการสะทอ้นสภาพคุณภาพชีวิตของนักมัยสากล
สมคัรเล่นจากการสัมภาษณ์บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดว่าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยในคร้ังน้ี ควรศึกษาปัจจยัท่ีบ่งช้ีระดบัคุณภาพชีวิตในดา้น วิถีชีวิต  สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และกาํหนดตวัแปรดา้น ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต  ปัจจยัท่ีส่งเสริมการอยู่
ร่วมกนัในสังคม ปัจจยัในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม  ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง  แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ และการไดรั้บการสนับสนุนทางสังคม เป็นตวัแปรในการศึกษา ทั้งน้ีการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักมวยสากลสมคัรเล่นของไทย จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพลงั
อาํนาจและศกัยภาพในตวันักมวยสากลสมัครเล่นของไทย อนัจะเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของ
องคก์รและสงัคมโดยส่วนรวมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต  ปัจจยัท่ีส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคม  ปัจจยัในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม  
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  และการไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคม 
 2.  เพือ่เปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย  ทั้ง 6 ดา้น 
จาํแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่น และสโมสรท่ีสงักดั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ในคร้ังน้ี 
เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวิธีการศึกษาดงัน้ี 
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 ประชากรท่ีศึกษา คือ  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ีสังกดั
สโมสรต่าง ๆ  จาํนวน  640  คน  และนกัมวยหรืออดีตนกัมวยสากลสมคัรเล่นท่ีไดรั้บเหรียญรางวลั  จาํนวน 3  คน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ประกอบดว้ยนกัมวยสากลสมคัรเล่น 2 กลุ่ม  คือ  
 กลุ่มท่ีศึกษาโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงจากการประมาณการขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากจาํนวนประชากร
ท่ีเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่นท่ีสังกดัสโมสรต่าง ๆ จาํนวน 640 คน ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้   โดยใชต้ารางของเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95   ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน 0.05 และใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่มหรือ  cluster or area sampling (พวงรัตน์   ทวีรัตน,์ 2543, หนา้ 89) โดยจาํแนกออกตาม
สโมสรท่ีสังกดั ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน   242  คน หลงัจากนั้นจึงใชว้ิธีสุ่มแบบเป็นระบบ (systematic  
sampling) อีกคร้ังเม่ือแจกแบบสอบถาม 
 กลุ่มท่ีใชสั้มภาษณ์ ท่ีเป็นนกัมวยหรืออดีตนกัมวยสากลสมคัรเล่น จาํนวน 3 คน วิธีการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชว้ิธีแบบเจาะจงจากนกัมวยสากลสมคัรเล่นท่ีเคยไดรั้บเหรียญรางวลั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
  1.  แบบสอบถาม (questionnaire) จาํนวน  1  ชุด แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  แบบสอบถาม
ปัจจยัส่วนบุคคล และแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย    
ใน 6 ดา้น 
  2.  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  จาํนวน  1 ชุด 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย จาํนวน 242 ฉบบั และ
ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาแบบสมบูรณ์ จาํนวน 224 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 93 ของจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมดท่ี
แจกใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง สาํหรับการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 3 คน ผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตวัเอง ในวนัท่ี 
15 กนัยายน 2548, 18 พฤศจิกายน 2550 และ 20 พฤศจิกายน 2550   
 
วเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์สถิติทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี  (frequency) การคาํนวณค่า
ร้อยละ (percentage)  การคาํนวณหาค่าเฉล่ีย ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  (F – test) สาํหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยใน 6 ดา้น 
นักมวยสากลสมคัรเล่นของไทยส่วนใหญ่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตรวม 6 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง        
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักมวยสากลสมคัรเล่นมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดา้นท่ี 5 แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัสูง  ส่วนดา้นท่ี 6 การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม  ดา้นท่ี 4 ความเช่ือมัน่ในความสามารถ
ของตนเอง  ดา้นท่ี 3 ปัจจยัในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งเสริมการ
อยูร่่วมกนัในสงัคม  และดา้นท่ี 1 ปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต  อยูใ่นระดบัตํ่า 
 2.  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักมวยสากลสมัครเล่นของไทย จําแนก         
ตามตวัแปรอาย ุพบว่า นกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั  
 3.  การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย จาํแนกตามตวั
แปรระดบัการศึกษา พบว่า นกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตทั้งในภาพรวมและในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั  
 4.  การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย จาํแนกตามตวั
แปรระยะเวลาการเป็นนักมวยสากลสมคัรเล่น พบว่า นักมวยสากลสมัครเล่นของไทยท่ีมีระยะเวลาการเป็น
นกัมวยสากลสมคัรเล่นแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในภาพรวมและในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั  
 5.  การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย  จาํแนกตามตวั
แปรสโมสรท่ีสังกดั พบว่า นักมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ีมีสโมสรท่ีสังกดัแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ จาํนวน 3  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 3 ปัจจยัในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม  ดา้นท่ี 4 ความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง และดา้นท่ี 6 การไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคม  นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
 6.  การศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนักมวยสากลสมคัรเล่น ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นักมวยสากลสมคัรเล่นท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 3 คน 
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต พบวา่ 
  6.1  ปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตของนักมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ด้านปัจจยัท่ี
จาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต จะอยูใ่นรูปของสวสัดิการต่าง ๆ มากกว่าจะอยูใ่นรูปของเงินค่าตอบแทน แต่เม่ือนกัมวย
ประสบความสําเร็จ จึงจะได้รับปัจจัยท่ีเป็นตวัเงินในรูปของเงินรางวลัและเงินค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ตามมาใน
ภายหลงั  ในอดีตนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยไดรั้บค่าตอบแทนนอ้ยแต่ปัจจุบนัหากไดรั้บเหรียญรางวลัจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากผูส้นบัสนุนมาก 
  6.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักมวยสากลสมัครเล่นของไทย  ด้านปัจจัยท่ี
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัในสังคม คือการท่ีนักมวยไดรั้บการยกย่อง จนมีความรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ ซ่ึงการ
ไดรั้บการยกยอ่งน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือไดเ้หรียญรางวลัเท่านั้น นอกจากนั้นยงัมีผลต่อวิถีชีวิตดา้นความสะดวกสบายใน
การประสานงานต่าง ๆ ดว้ย 
  6.3  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ดา้นปัจจยัในการ
ดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม คือการท่ีนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยจะตอ้งใชชี้วิตในช่วงฝึกซอ้มเพ่ือแข่งขนัใน
สถานท่ีท่ีมีความพร้อมในระดบัหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัมีการพฒันาข้ึนกว่าเดิมมาก และนกัมวยสากลสมคัรเล่นจะตอ้งมี
ความอดทนท่ีจะอยูใ่นระเบียบวินยั และอยูใ่นปัจจยัแวดลอ้มท่ีถูกกาํหนดไว ้  
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  6.4  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ดา้นความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง มี 2 ลกัษณะคือ 
   ความเช่ือมั่นในศกัยภาพของตนเอง โดยการทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของตน 
รวมเขา้กบัการฝึกฝน ถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จของอาชีพมวยสากลสมคัรเล่น และการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีได้ ความคาดหวงัในพฤติกรรมของตนเองเชิงบวก ว่าจะสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศ สร้าง
ความสุขใหก้บัประชาชนคนไทย และสร้างประโยชนใ์หก้บัวงการมวย คือปัจจยัสาํคญัท่ีส่งเสริมใหน้กัมวยสากล
สมคัรเล่นประสบความสาํเร็จและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได ้ 

  6.5  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ดา้นแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ  ถือเป็นแรงจูงใจภายในตวัเอง โดยการขยนัฝึกซ้อม และมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไวว้่าจะตอ้งสําเร็จใน
อาชีพนักมวย เพื่อชีวิตท่ีดีกว่าปัจจุบัน ถือเป็นแรงผลกัดันท่ีสําคญั ท่ีทาํให้นักมวยสากลสมัครเล่นประสบ
ความสาํเร็จในอาชีพตามท่ีคาดหวงัได ้  

  6.6  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ดา้นการไดรั้บการ
สนบัสนุนทางสงัคม ถือว่าปัจจยัดา้นการสนบัสนุนทางสังคมจากคนรอบขา้งท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ครอบครัว ผูฝึ้กสอน 
และทีมงานต่าง ๆ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสําเร็จในอาชีพมวยสากลสมคัรเล่น และจะนาํไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บกาํลงัใจ และการสนบัสนุนในส่ิงท่ีตอ้งการ 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 1.  ระดับของปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติ 
  จากการศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักมวยสากลสมคัรเล่นของไทย 
พบวา่  มีปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในระดบัตํ่า จาํนวน 2 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต และดา้น
ปัจจยัท่ีส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคม ลกัษณะเช่นน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า  ส่ิงท่ีจะตอบสนองความเป็นอยูข่องนกัมวย
สากลสมคัรเล่นของไทยในดา้น รายได ้ อาหาร  เบ้ียเล้ียงค่าตอบแทน  รวมทั้งหลกัประกนัในความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีไดรั้บ ยงัอยูใ่นเกณฑต์ํ่า อีกทั้งปัจจยัดา้นสังคมอ่ืน ๆ  เช่น โอกาส
ในการใชชี้วิตร่วมกบับุคคลอ่ืนอยา่งทดัเทียมเช่นอาชีพอ่ืน หรือการไดรั้บความห่วงใยและใส่ใจในอาชีพจากคน
รอบขา้งก็อยูใ่นเกณฑต์ํ่าเช่นเดียวกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยจะตอ้งใชชี้วิตฝึกซอ้มอยู่
ในสโมสรท่ีมีกฎระเบียบเคร่งครัด และมีความเป็นอยู่ท่ีอาจเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตไดแ้ต่ไม่สามารถมีชีวิตอยา่ง
สุขสบายเหมือนกบัอาชีพหรือนกักีฬาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะหากพิจารณาสโมสรของกลุ่มประชากรน้ี ส่วนใหญ่เป็น
สโมสรในสงักดัของหน่วยงานราชการ ซ่ึงอาจมีขอ้จาํกดัในเร่ืองงบประมาณ หรืออาจใชเ้กณฑก์ารใหค่้าตอบแทน
ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎระเบียบของขา้ราชการท่ีไม่สูงมากนกัก็อาจเป็นได ้ในส่วนของปัจจยัทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใน
ระดบัตํ่านั้น อาจเป็นเพราะการใชชี้วิตอยู่ในสถานท่ีฝึกซ้อมท่ีมีกฎระเบียบ และเป็นพ้ืนท่ีเฉพาะ นกัมวยสากล
สมคัรเล่นของไทยจึงไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอ่ืนเท่าท่ีควร จึงทาํให้บุคคลภายนอกไม่อาจรับรู้
หรือสัมผสักบันกัมวยสากลสมคัรเล่นได ้ ดงันั้นนักมวยจึงขาดโอกาสในการใช้ชีวิตร่วมกนักบับุคคลอ่ืนอย่าง
ทดัเทียม และบุคคลอ่ืนอาจไม่ได้ให้ความใส่ใจและห่วงใยนักมวยสากลสมคัรเล่นของไทย เพราะขาดการมี
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ยกเวน้แต่กบัญาติพี่นอ้ง ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานท่ีมีอยูจ่าํกดัเท่านั้น ส่ิงเหล่าน้ี
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แสดงเห็นถึงปัญหาท่ีควรจะไดรั้บการแกไ้ข เน่ืองจากเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีบ่งช้ีระดบัคุณภาพชีวิตในเบ้ืองตน้ในดา้น
การดาํเนินชีวิต (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  2541, หนา้  105 - 139)  
 สาํหรับปัจจยัในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม  รวมทั้งความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง และ
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม ท่ีอยู่ในระดับปานกลางนั้น แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตใน 3 ด้าน
ดงักล่าวน้ี มีส่วนช่วยสนบัสนุนนกัมวยสากลสมคัรเล่นอยูไ่ม่นอ้ย แต่ไม่มีปริมาณมากพอท่ีจะสร้างความพึงพอใจ
ในระดบัมากให้กบันกัมวยได ้ทั้งน้ี ปัจจยัขา้งตน้ ยงับ่งบอกว่า นกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย บางส่วนยงัมี
สภาพจิตใจในระดบักลาง ๆ ในดา้นความเช่ือมัน่ในตนเอง และยงัไดรั้บการสนบัสนุนปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในระดบักลาง ๆ อีกดว้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยก็มีคุณลกัษณะเหมือนกบับุคคลอาชีพ
อ่ืน ๆ ท่ีใชชี้วิตในสังคมตามปกติ โดยช่วงเวลาอ่ืน ๆ หากไม่ไดเ้ขา้ค่ายฝึกซอ้มในช่วงท่ีมีการแข่งขนั  ก็ใชชี้วิตอยู่
ในครอบครัว  ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางสังคมเช่นน้ีทาํใหบ้างช่วงชีวิตนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยก็มีวิถีชีวิต
เหมือนคนปกติธรรมดา คือใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดลอ้มทางสังคมของตน และได้รับการสนับสนุนทางสังคม
เหมือนบุคคลอ่ืนทัว่ไป อีกทั้ งความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองก็จะเหมือนคนอ่ืนทัว่ไป คืออาจเช่ือว่า
ตนเองสามารถท่ีจะกระทาํอะไรได้ แต่ไม่ได้สูงจนเกิดเป็นคุณลกัษณะเฉพาะตัวได้  ผลการวิจัยน้ี มีความ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัในกลุ่มอาชีพอ่ืนทัว่ไป เช่น ของ จนัทราภรณ์  เพชรดี (2546, หนา้บทคดัยอ่) ท่ีศึกษา
ถึงคุณภาพชีวิตของขา้ราชการรัฐสภา พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และ  
ศราวธุ   ทองเหวา่ (2545, หนา้บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน  โดยศึกษาถึง
คุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยั ดา้นสุขอนามยั  ดา้นความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
การใช้เวลาว่างและกิจกรรมนันทนาการ ด้านการทาํงาน ด้านการพฒันาจิตใจ และด้านความสําเร็จในชีวิต 
ผลการวิจยัท่ีพบวา่คุณภาพชีวิตในดา้นต่าง ๆ ท่ีกล่าวในขา้งตน้อยูใ่นระดบัปานกลาง จึงเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
นักมวยสากลสมัครเล่นของไทย ยงัไม่ได้รับการส่งเสริมท่ีดีเหนือกว่าอาชีพอ่ืน ๆ ในด้านการดํารงตนใน
สภาพแวดล้อมและด้านความเช่ือมั่นในตนเอง  ทั้ ง ๆ ท่ีการท่ีนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยจะประสบ
ความสาํเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีและมีความเช่ือมัน่ในตนเองท่ีสูงพอสมควรดว้ย 
 สาํหรับในปัจจยัดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นดา้นเดียวท่ีมีค่าเฉล่ียสูง แสดงเห็นว่าส่ิงท่ีเป็นความสาํเร็จ
ของนกัมวยสากสมคัรเล่นของไทย คือ แรงจูงใจภายในตวันกัมวยเอง ท่ีมุ่งมัน่พยายามขยนัฝึกซอ้ม อดทน ไม่ยอ่
ทอ้ต่ออุปสรรค และชอบความกา้วหน้า  ชอบท่ีจะพฒันาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  จึงถือว่าเป็นพลงัท่ีมีอยู่ในตัว
นักมวยท่ีจะกระตุน้ให้ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อบรรลุเป้าหมาย  (สถาปนา   จุณณวตัต์,  2544, หนา้ 24) ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่นจะตอ้งขยนัฝึกซอ้ม เตรียมสภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง และฝึกซอ้มอย่างหนกั
เพื่อให้เกิดทกัษะความชาํนาญในการชกมวย มิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถแข่งขนัเอาชนะกบัคู่แข่งขนัได ้ซ่ึงการท่ี
นกัมวยสากลสมคัรเล่นจะตอ้งฝึกซอ้มอย่างหนกัน้ีจะเกิดข้ึนได ้บุคคลนั้นตอ้งมีระเบียบวินยัในตนเอง และไดรั้บ
การควบคุมการปฏิบติัตนอย่างเขม้งวด เพื่อจะได้ไม่ไปกงัวลกบัส่ิงอ่ืน จึงเป็นไปได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ี
เกิดข้ึนสูงในตัวนักมวยน้ีมาจากทั้ งนิสัยของนักมวยสากลสมัครเล่นเองท่ีชอบการต่อสู้และการเอาชนะเพ่ือ
ความสําเร็จของตัวเอง กับเกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมท่ีหล่อหลอมให้นักมวยสากลสมัครเล่นต้องมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะมุ่งมัน่พยายามใหเ้กิดความสําเร็จ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มน้ีอาจมีทั้งจากส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ใกลต้วั 
เช่น พี่เล้ียงหรือผูฝึ้กสอน และส่ิงท่ีอยูไ่กลตวัแต่รับรู้ เช่น ตวัอยา่งนกัมวยท่ีประสบความสาํเร็จ ตวัอยา่งเช่นน้ีเม่ือ
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นกัมวยรับรู้และช่ืนชม ก็จะยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง ซ่ึงก็เป็นส่ิงจูงใจใหน้กัมวยสากลสมคัรเล่นไดมี้ความมุ่งมัน่
เป็นพิเศษเพ่ือให้ประสบความสําเร็จเหมือนกบับุคคลท่ีตนเองช่ืนชม จนกลายเป็นลกัษณะนิสัยของการเป็นผูมี้
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงไปในท่ีสุดก็อาจเป็นได ้ขอ้คน้พบน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไวเนอร์ (Weiner, 1990  อา้ง
ถึงใน ผอ่งพรรณ   เกิดพิทกัษ ์และคณะ, 2532, หนา้ 476) ท่ีระบุว่าการท่ีบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมกัจะพบ
กบัความสาํเร็จนัน่เอง 
 2.  การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติ 
  2.1  อาย ุ  ระดบัการศึกษา และระยะเวลาการเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่น ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้ง 6 ดา้นไม่แตกต่างกนั  แสดงว่า ความแตกต่างทางดา้นอาย ุการศึกษา และระยะเวลาของ
การชกมวย ไม่มีผลต่อความแตกต่างดา้นคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีเพราะช่วงเวลาของการเป็นนกัมวยสากลสมคัรเล่นมี
จาํกดั คือจะมีอายอุยูใ่นช่วงวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ความแตกต่างในคุณลกัษณะของนกัมวยสากลสมคัรเล่น
ของไทยจึงมีไม่มาก จึงกล่าวไดว้่านกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีใกลเ้คียงกนัซ่ึงอาจ
ทาํใหไ้ม่มีผลต่อความแตกต่างดา้นคุณภาพชีวิต  
  2.2  สโมสรท่ีสังกดัท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั ในดา้นปัจจยั
ในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม ดา้นความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง และดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคม   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสโมสรท่ีนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยสังกดัอยู ่มีการบริหารจดัการท่ีแตกต่าง
กนั ทั้งในเร่ืองสถานท่ีฝึกซอ้ม  กฎระเบียบ รูปแบบและวิธีการฝึกซอ้ม รวมทั้งสวสัดิการท่ีให ้  และการดูแลชีวิต
ความเป็นอยูต่่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองสถานท่ีและการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อนาํมาใชใ้นการฝึกซอ้มและ
เป็นค่าตอบแทนใหก้บันกัมวยท่ีแตกต่างกนัน้ี อาจมีส่วนสาํคญัท่ีส่งผลใหน้กัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยรู้สึกว่า
ตนเองไดใ้ชชี้วิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีแตกต่างกนัไป ในขณะท่ีกฎระเบียบและวิธีการฝึกซ้อมท่ีแตกต่างกนัก็
เช่นกนั อาจมีส่วนสําคญัท่ีส่งผลให้นักมวยเกิดความมัน่ใจในตนเองในระดบัท่ีแตกต่างกนั นอกจากนั้นในบาง
สโมสรยงัมีนกัมวยสากลสมคัรเล่นท่ีประสบความสาํเร็จในอาชีพอยา่งสูง จนไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ซ่ึงจะ
กลายเป็นตน้แบบท่ีทาํใหน้กัมวยท่ีสงักดัสโมสรนั้นรู้สึกวา่สโมสรของตนมีวิธีการพฒันานกัมวยท่ีมีประสิทธิภาพ 
จึงเกิดความมัน่ใจในตนเองสูงแตกต่างจากนกัมวยท่ีสังกดัสโมสรอ่ืนก็อาจเป็นไปได ้  และประการสุดทา้ยคือการ
ท่ีสโมสรและหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลสโมสรมีการสนับสนุนทางสังคมให้กบันกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ี
แตกต่างกนั เช่น บางสโมสรท่ีเป็นหน่วยงานราชการจะใหค้วามกา้วหนา้ในอาชีพ เม่ือนกัมวยไดรั้บเหรียญรางวลั
ก็จะไดรั้บการติดยศหรือเล่ือนยศ ลกัษณะเช่นน้ีนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ีสังกดัสโมสรดงักล่าวนั้นจะมี
ความรู้สึกว่าชีวิตตนเองมีความมัน่คง ในขณะท่ีบางสโมสรอาจสนบัสนุนในรูปแบบเงินรางวลั ซ่ึงเม่ือใชจ่้ายไม่
ระมดัระวงัก็อาจหมดไปได ้และนกัมวยก็จะรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยจะรับการสนบัสนุนทางสังคมจากองคก์รท่ีตน
สังกดัมากนกั ซ่ึงทาํใหน้กัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยท่ีสังกดัสโมสรแตกต่างกนัมีความรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดา้น
การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมแตกต่างกนัไปดว้ย ผลการวิจยัท่ีคน้พบน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความ
แตกต่างของบุคคลท่ีดาํรงตนในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ การท่ีบุคคลท่ีมีความแตกต่างในการ
ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคม อาจจะไดรั้บการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ แตกต่างกนั (วนัชยั   ธนะวงันอ้ย และ 
ยงยุทธ   พ่ึงวงศญ์าติ, 2541, หนา้ 10) และการไดรั้บการตอบสนองทั้งร่างกายและจิตใจท่ีแตกต่างกนัน้ี ทาํให้
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บุคคลมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นชีวิตความเป็นอยู ่ความเช่ือมัน่ในตนเอง และโอกาสในการไดรั้บการสนบัสนุน
ทางสังคมจากบุคคลอ่ืน ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต และปัจจยัท่ีส่งเสริมการอยูร่่วมกนัในสังคม
ของนกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทย ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ดงันั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งควรจะรีบดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
เป็นอนัดบัแรก ซ่ึงสามารถกระทาํไดโ้ดยการเพิ่มค่าตอบแทนใหก้บันกัมวย  การปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ รวมทั้ง
การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี   
 ระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นปัจจยัในการดาํรงตนในสภาพแวดลอ้ม  ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง และปัจจยัดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูเ้ก่ียวขอ้งควร
จะดําเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยการกาํกับดูแลนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยทั้ งในช่วงท่ีมีการ
ฝึกซ้อมและช่วงท่ีไม่ได้เก็บตวัฝึกซ้อม และควรจะมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนนักมวยเป็นระยะ ๆ ใน
รูปแบบสมาคม เพื่อเปิดโอกาสให้นกัมวยสากลสมคัรเล่นของไทยและครอบครัวไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร  เขา้ร่วม
กิจกรรม  และได้รับสิทธิพิเศษในฐานะสมาชิกสมาคม  อันจะเป็นการสนับสนุนปัจจัยการดํารงตนใน
สภาพแวดลอ้ม  และมีส่ิงสนบัสนุนทางสังคม ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองของนกัมวยใหค้ง
อยูแ่ละเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยเร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสปา เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การเลือกใช้บริการสปา เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสปาของผูใ้ช้บริการ จําแนกตามลักษณะ 
ประชากรศาสตร์ และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา ดา้นต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิเคราะห ์
ความแปรปรวน และ คา่ไค-สแควร์  
 ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การเลือกใชบ้ริการสปาในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี
และทาํเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของทั้ง 3 ดา้น พบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกรายการ ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา ของ 
ผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 
มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี อาย ุ
และอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นสถานท่ีและทาํเล
ท่ีตั้ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี 
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
 
 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study factors influencing on  selection of spa service, and to 
compare factors influencing on selection of spa service in any aspects of  service users, classified by 
demographic traits.  There were 250 samples.   The questionnaire was a research tool.  The statistical data 
analysis  were by using   percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of variance, and Chi-square.  
 The  findings revealed  that  the service users had the opinions about marketing mix factors 
influencing on  selection of spa service overall at high level.  When considered aspect by aspect, their opinions 
in  product, place and location, and marketing promotion aspects were at high level.  Also, when considered 
item by item, their opinions in all  3 aspects were at high level. The comparison results of marketing mix factors 
influencing on selection of spa service of  service users, classified by demographic traits showed that the service 
users with different sex,  career, and monthly income  had the opinions overall with statistical difference at 
significance level  of 0.05. In product aspect, the service users with different age, and career   had the opinions  
with statistical difference at significance level  of 0.01. In place and location aspect, the service users with 
different monthly income  had the opinions  with statistical difference at significance level  of 0.05. In 
marketing promotion aspect, the service users with different age had the opinions overall with statistical 
difference at significance level  of 0.05.  
 
ความนํา 
 ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหต้อ้งเผชิญ
กับปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการท่ีผูค้นต้องแข่งขันเพ่ือเอาตัวรอด ทั้ งในด้านการเรียน การทาํงานและสังคม  
การดาํเนินชีวิตทาํใหห้ลาย ๆ คนลืมท่ีจะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายรวมไปถึงเร่ืองของจิตใจ จะสังเกตไดจ้ากคนใน
ปัจจุบนัท่ีมกัเกิดอาการเจ็บป่วยไดง่้ายกว่าคนในสมยัก่อนหลายเท่าตวั ทั้งน้ี  เน่ืองมาจากระบบของร่างกายคนเรา
นั้นเป็นแหล่งสะสมสารพิษ (toxin) ท่ีมีอยู่ในสภาพแวดลอ้มเอาไวม้ากมาย ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งการเจ็บป่วยและ
ความอ่อนแอทางร่างกายอยา่งยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้
 ดว้ยเหตุน้ีเองคนส่วนใหญ่ไดเ้พิ่มความเอาใจใส่ต่อสุขภาพอยา่งจริงจงั และต่อเน่ืองทาํใหห้ลายๆ คน
เร่ิมหนัมาดูแลและเอาใจใส่กบัสุขภาพร่างกายของตนเองมากข้ึน เพื่อใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ท่ีมีอยู่รอบตวั 
ความจริงการดูแลเอาใจใส่กบัสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจสามารถทาํไดห้ลายวิธี ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและ
ความสะดวกสบายของผูท่ี้จะปฏิบติัวา่จะเลือกใชว้ิธีใดในการดูแลสุขภาพของตนเองใหป้ราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
 สปาซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีทัว่โลกเช่ือว่าสามารถฟ้ืนฟูสุขภาพและเพิ่มพลงัให้ชีวิต ดงันั้นปัจจุบนัสถาน
บริการสปาจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูรั้กสุขภาพและความงาม ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบนัทั้ งน้ี
เน่ืองมาจาก "สปา" เป็นอีกวิธีหน่ึงในการขบัสารพิษ (detox) ออกจากร่างกาย โดยองคก์รสปาระหว่างประเทศ 
สาํนกังานท่ีสหรัฐฯ กล่าววา่ สปาเป็นเมืองเลก็ ๆ แห่งหน่ึงในประเทศเบลเยี่ยมซ่ึงมีบ่อนํ้ าสาํหรับใหผู้ป่้วยดว้ยโรค
ต่าง ๆ ใชแ้ช่รักษาตวั เน่ืองมาจากความร้อนของนํ้ าจะเป็นตวัขบัทอกซินหรือพิษท่ีมีอยูใ่นร่างกายให้หมดไป 
นอกจากนั้นยงัช่วยทาํใหร่้างกายเกิดความผอ่นคลายและสร้างความสดช่ืนใหร่้างกายไดดี้อีกดว้ย การแช่ตวัในบ่อ
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นํ้ าแร่นั้นรู้สึกได้ถึงความสุขสดช่ืน และความสงบท่ีธรรมชาติสร้างสรรคม์าให้พร้อมกบัไอแห่งความร้อนจาก
นํ้ าแร่ ส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีทาํใหรั้บรู้ไดถึ้งความผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ เม่ือร่างกาย จิตใจ สดช่ืนแลว้เซลล์
และระบบการทาํงานต่าง ๆ ของร่างกายกจ็ะทาํงานไดดี้และเตม็ประสิทธิภาพ นอกจากการแช่ตวัในบ่อนํ้ าแร่แลว้ 
สปายงัมีความหมายรวมถึงการทาํเซาวนน่์า การอบไอนํ้ า  และการนวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกายดว้ยนํ้ ามนัหอม
ระเหย (aromatherapy) 
  มองยอ้นกลบัไปเม่ือ 10 ปีก่อน  จะพบว่าธุรกิจสปาในประเทศไทยเป็นเพียงกิจการหน่ึง ท่ีตั้งแฝงตวั
อยูภ่ายในโรงแรมหรู เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นหลกั ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2536-2537 เกิดข้ึนเพื่อ 
รองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีขณะนั้นมีประมาณ 5 ลา้นคนและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตาม
นโยบายภาครัฐท่ีกาํหนดใหก้ารท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์ท่ีนาํรายไดเ้ขา้ประเทศ โดยนาํศาสตร์วารี
บาํบดัผสมผสานกบัภูมิปัญญาไทยและสร้างความเป็นสีสันควบคู่กบัการบริการห้องพกั ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-
ปัจจุบนั ธุรกิจสปาไดเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในวงกวา้ง เน่ืองจากวิถีชีวิตของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาวะของสภาพแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมลงทาํให้คนไทยมีพฤติกรรมสนใจดูแล 
สุขภาพและแสวงหาแนวทางในการบรรเทาความเคลียดเพื่อให้สุขาพดีข้ึน บริการสปาจึงขยายตัวข้ึนอย่าง
กวา้งขวาง ประกอบกบัความสนใจของชาวต่างชาติท่ีใหค้วามสนใจกบัการนวดไทย ทาํให้สปาในประเทศไทย
เป็นท่ีรู้จกัทั้งในและต่างประเทศ 
 จากการท่ีรัฐบาลไดมี้เป้าหมายใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสปาแห่งภูมิภาคเอเชียทาํใหใ้นระยะเวลา 
3-4 ปีท่ีผ่านมาธุรกิจสปาในประเทศไทยมีศกัยภาพการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนั มีผูป้ระกอบการสปาทัว่
ประเทศประมาณ 400 ราย  และสปาไดก้ลายเป็นจุดขายสาํคญัของโรงแรม รีสอร์ท  สถานเสริมความงาม และ 
โรงพยาบาล  ซ่ึงในปี 2547 ธุรกิจสปาสามารถขยายตวัประมาณร้อยละ 40 คิดเป็นมูลค่า 7,000 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และตามแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัต่างๆ เช่น ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ ฯลฯ เน่ืองจาก 
การแข่งขนัทางการตลาดไดท้วีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน และเพ่ือให้ธุรกิจสปาสามารถอยู่รอดและเติบโตไดใ้น
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสปาของผูใ้ชส้ปา แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับเป็น
แนวทางกาํหนดกลยทุธท์างการตลาดในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั  
 1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 2.   เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา 
 3. เพือ่เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 4. เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะ 
ประชากรศาสตร์ 
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ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากรในการศึกษา คือ ผูเ้ขา้รับบริการสปา  แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เดือนละประมาณ 700 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ  Krejcie และ 
Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 2. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 
 3. พฤติกรรมการใชบ้ริการสปา จาํนวน 8 ขอ้ 
 4. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา ทั้ง 4 ดา้น จาํนวน 16 ขอ้  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ใชบ้ริการสปาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน และไดแ้บบสอบถามท่ี
สมบูรณ์ จาํนวน 250 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาของผูใ้ชบ้ริการ โดยหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ การเลือกใชบ้ริการ 
สปาของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test  และ F-test 
 4. เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสปาของผูใ้ช้บริการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์      
โดยใชไ้ค-สแควร์ (  2 ) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.60 อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 77.20 
รองลงมา อาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 12.80 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 70.40 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
20.00 อาชีพพนกังานบริษทั  ร้อยละ 50.40 รองลงมา นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 28.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000-20,000 บาท ร้อยละ 56.80 รองลงมา ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 20.40  
 2. พฤติกรรมการใช้บริการสปา ผูใ้ชบ้ริการ มีพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1  ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการสปาจากแหล่งใด ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารจากวารสาร/นิตยสาร ร้อยละ 29.20 รองลงมา แผน่ป้ายโฆษณา ร้อยละ 27.60 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
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  2.2 วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อผอ่นคลาย ร้อย
ละ 55.20 รองลงมา เพื่อความงาม ร้อยละ 20.00 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
  2.3 ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการสปา ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่สะดวกมาใชบ้ริการ 
เวลา 18.01-20.00 น. ร้อยละ 43.60 รองลงมา 9.00-12.00 น. ร้อยละ 27.20 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
  2.4 ค่าใชจ่้ายในการรับบริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ เสียค่าใชจ่้าย คร้ังละ 
ตํ่ากวา่ 500 บาท ร้อยละ 62.40 รองลงมา 501-1,000 บาท ร้อยละ 28.40 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
  2.5 จาํนวนคร้ังโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใชบ้ริการเฉล่ีย 1 คร้ัง/
เดือน ร้อยละ 40.00 รองลงมา นานๆ คร้ัง ร้อยละ 34.00  
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
  2.6 วนัท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ใชบ้ริการวนัเสาร์-อาทิตย ์
ร้อยละ 85.60 รองลงมา วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 7.60 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชาย 
  2.7 ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ใชบ้ริการเฉล่ียคร้ังละ 1 
ชัว่โมง ร้อยละ 72.00 รองลงมา 2 ชัว่โมง ร้อยละ 20.00 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิง 
  2.8 ท่านใชบ้ริการสปาประเภทใด ผูใ้ชบ้ริการ ส่วนใหญ่ใชบ้ริการประเภท การบาํรุงรักษา
ผวิหนา้ ร้อยละ 53.20 รองลงมา นวดฝ่าเทา้ ร้อยละ 16.00  
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของผู้ใช้บริการ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้
บริการสปา ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
   ด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.31) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X =4.11-4.46) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  
   1. ผลิตภณัฑท่ี์นาํมาใชไ้ดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2. มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
   3. บรับรองจากสถาบนัต่างๆ  
   4. พนกังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุต ํ่ากว่า 20 ปี 31-40 ปี และมากกว่า 40 ปี  
อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
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  ด้านราคา ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.40) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.51)  จาํนวน 1 รายการ  คือ ค่าใชจ่้ายในการบริการ 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และอาชีพอิสระ 
  ด้านสถานที่และทําเลที่ตั้ง ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.97) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.68-4.13) ทุกรายการคือ 
     1. สถานท่ีหาพบไดง่้าย จอดรถสะดวก 
     2. การตกแต่งสถานท่ีสวยงาม สะอาด ทนัสมยั 
     3. จาํนวนสาขาท่ีใหบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี และมากกว่า 40 ปี ทุกระดบัการศึกษา อาชีพ
พนกังานบริษทั และอาชีพอิสระ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.79) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.66-4.01) ทุกรายการคือ 
   1. มีการส่งเสริมการขาย เช่น แพค็เกจ ส่วนลดในโอกาสพิเศษ  
   2. มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ 
   3. ผูมี้ช่ือเสียงในสงัคมเคยใชบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศหญิง ทุกระดับการศึกษา และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท  
 4. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสปาของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย คะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช ้
บริการสปาของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี เพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ ความสุภาพและการเอาใจใส่ลูกคา้ของพนกังาน 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ
   1. ผลิตภณัฑท่ี์นาํมาใชไ้ดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2. ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของร้าน 
  3. ใบรับรองจากสถาบนัต่างๆ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ใบรับรองจากสถาบนัต่างๆ 
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  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ  
   1. ผลิตภณัฑท่ี์นาํมาใชไ้ดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2. มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
  3. ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของร้าน 
  4. ใบรับรองจากสถาบนัต่างๆ  

  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ  

  1. มีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 
  2. ใบรับรองจากสถาบนัต่างๆ  

  ด้านราคา ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  
มีความคิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการคิด
ราคาพิเศษกบัลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก  
  ด้านสถานที่และทําเลที่ตั้ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผูใ้ช้บริการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  
การตกแต่งสถานท่ีสวยงาม สะอาด ทนัสมยั  
  ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ สถานท่ีหาพบไดง่้าย จอดรถสะดวก 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผู ้ใช้บริการเพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นโดยรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมี 
นยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1  
รายการ คือ มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ผูมี้ช่ือเสียงในสังคม
เคยใชบ้ริการ 
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  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
   1. มีการส่งเสริมการขาย เช่น แพค็เกจ ส่วนลดในโอกาสพเิศษ  
   2. มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีการโฆษณาในส่ือต่างๆ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  
มีการส่งเสริมการขาย เช่น แพค็เกจ ส่วนลดในโอกาสพเิศษ 
 5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการสปา ของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา ของผูใ้ชบ้ริการเพศชายและ 
เพศหญิง พบวา่ มีพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4  
รายการ คือ 
   1. วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชบ้ริการ 
   2. ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ 

  3. ค่าใชจ่้ายในการรับบริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
  4. ท่านใชบ้ริการสปาประเภทใด 

  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน 5 รายการ คือ  

 1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการสปาของร้านจากแหล่งใด 
 2. วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชบ้ริการ 
 3. จาํนวนคร้ังโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใชบ้ริการ 
 4. ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
 5. ท่านใชบ้ริการสปาประเภทใด 

และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 รายการ คือ  
   1. ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ 
   2. ค่าใชจ่้ายในการรับบริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 รายการ คือ  
   1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการสปาของร้านจากแหล่งใด 
   2. ค่าใชจ่้ายในการรับบริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
   3. จาํนวนคร้ังโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใชบ้ริการ 
   4. ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
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   5. ท่านใชบ้ริการสปาประเภทใด 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
   1. ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ 
   2.วนัท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 6 รายการ คือ  
   1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการสปาของร้านจากแหล่งใด 
   2. วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชบ้ริการ 
   3. ช่วงเวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ 
   4. ค่าใชจ่้ายในการรับบริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
   5. จาํนวนคร้ังโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใชบ้ริการ 
   6. วนัท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใช้
บริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการใชบ้ริการสปา แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 6 รายการ คือ  
   1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการสปาของร้านจากแหล่งใด 
   2. วตัถุประสงคท่ี์เลือกใชบ้ริการ 
   3. เวลาท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ 
   4. ค่าใชจ่้ายในการรับบริการโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
   5. จาํนวนคร้ังโดยเฉล่ียต่อเดือนท่ีใชบ้ริการ 

  6. ระยะเวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชบ้ริการ 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ วนัท่ีสะดวกท่ีสุดในการใชบ้ริการ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสปา แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
ไดข้อ้มูลท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู ้ใช้บริการสปา แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง ร้อยละ 93.60 อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 77.20 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 70.40 อาชีพพนกังาน
บริษทั ร้อยละ 50.40 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 56.80 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ วิภาพร มหาชยั (2544) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการเลือกใช้
บริการสปาเพ่ือสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิง อายรุะหว่าง 20-39 ปี การศึกษาระดบัปริญญา
ตรี ทาํงานบริษทัเอกชน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรวรรณ  คงศกัดี (2549) ศึกษาเร่ืองทศันะของ
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ผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการธุรกิจสปา : ศึกษากรณี วารีน่า สปา โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สุขมุวิท กรุงเทพ ฯ  
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเกินคร่ึง มีอายรุะหว่าง 36-45 ปี  กลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงสมรสแลว้ 
เกินกว่าคร่ึงมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย ์ท่ีว่า 
ส่วนใหญ่แลว้ผูห้ญิงจะเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตวัเองมากกวา่ผูช้าย เน่ืองจากปัจจุบนัผูห้ญิงออกไปประกอบอาชีพ
เพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัว ทาํให้ต้องเผชิญกับปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลต่อสุขภาพทางร่างกายรวมทั้ง
ทางด้านจิตใจ ดังนั้ น สปา ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีทั่วโลกเช่ือว่าสามารถฟ้ืนฟูสุขภาพและเพิ่มพลังให้กับชีวิต 
สถานบริการสปาจึงเป็นทางเลือกของผูรั้กสุขภาพและความงาม จึงสรุปไดว้่า ส่วนใหญ่จะเป็นผูห้ญิงท่ีใชบ้ริการ 
สปาและต้องมีรายได้มากพอสมควรท่ีจะสามารถมาใช้จ่ายค่าบริการดังกล่าวได้ เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากการใชจ่้าย เพื่อการดาํรงชีพตามปกติ 
 2. พฤติกรรมการใช้บริการสปา 
  ผูใ้ช้บริการสปา ส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์ท่ีเลือกใช้บริการสปา เพื่อผ่อนคลาย ร้อยละ 
55.20 ใชบ้ริการโดยเฉล่ีย 1 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ร้อยละ 72.00 วนัท่ีสะดวก
ท่ีสุดในการใชบ้ริการคือวนัเสาร์-อาทิตย ์ร้อยละ 85.60 ใชบ้ริการประเภทการบาํรุงรักษาผวิหนา้ ร้อยละ 53.20 ซ่ึง
มีค่าสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ วิภาพร  มหาชยั (2544) ท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นมีพฤติกรรมในการเลือกใช้
บริการสปาในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการสปามาแลว้ เฉล่ีย 6-10 คร้ัง สาเหตุของการ
เลือกใชบ้ริการสปา คือเพื่อผ่อนคลายความเครียด บริการสปาท่ีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นในจงัหวดัเชียงใหม่สนใจ 
คือ การนวดไทยแผนโบราณ และการนวดดว้ยนํ้ ามนัหอมระเหย และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ อรวรรณ คงภกัดี 
(2549) ท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเกินกว่าคร่ึงใชบ้ริการนวดนํ้ ามนับ่อยคร้ังท่ีสุด เกินกว่าคร่ึงตั้งใจมาใชบ้ริการเดือนละ
คร้ัง วตัถุประสงคท่ี์มาใชบ้ริการเพื่อเสริมความงาม และเกือบทั้งหมดสะดวกท่ีจะมาใชบ้ริการในวนัอาทิตย ์ซ่ึง
เป็นไปตามลกัษณะโดยทัว่ไป นัน่คือ วนัธรรมดาทุกคนตอ้งไปทาํงานตามหนา้ท่ี ดงันั้นวนัท่ีสะดวกในการไป
ประกอบกิจกรรมส่วนตวัตอ้งเป็นวนัหยดุ โดยเฉพาะวนัเสาร์-อาทิตย ์และส่วนใหญ่จะไปใชบ้ริการประมาณเดือน
ละคร้ัง วตัถุประสงคท่ี์สําคญั เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและเพื่อเสริมความงาม โดยเฉพาะการนวดหน้า ซ่ึง
ปกติวนัธรรมดาไปทาํงาน ตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆมากมาย หลายคนเม่ือเกิดปัญหามกัจะทาํใหห้นา้ยน่หรือขมวดค้ิว
จนเกิดความเคยชิน ทาํใหห้นา้ผากมีรอยย่น หวัค้ิวขมวดจนติดเป็นบุคลิกส่วนตวั สําหรับคุณลกัษณะสําคญัของ 
สปาท่ีวา่ เป็นอีกวิธีหน่ึงในการขบัสารพิษ (detox) ออกจากร่างกาย โดยใหผู้ป่้วยโรคต่างๆแช่รักษาตวัในบ่อนํ้ าแร่ 
เน่ืองจากความร้อนของนํ้ าจะเป็นตวัขบัสารพิษท่ีมีอยู่ในร่างกายให้หมดไป ทาํให้ไดรั้บรู้ถึงความผ่อนคลาย ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจมีผลทาํให้เซลล์และระบบการทาํงานต่างๆ ของร่างกายพร้อมท่ีจะทาํงานไดอ้ย่างดีและมี 
ประสิทธิภาพ 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกใช้บริการสปา 
  ผู ้ใช้บริการสปา มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
การเลือกใช้บริการสปา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า  
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ีและทาํเลท่ีตั้ง และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นราคา อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของ อรวรรณ คงภกัดี (2549) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันะต่อ 
การใหบ้ริการธุรกิจสปาของ วารีน่าสปา อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีทศันะใน
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ระดบัดี คือ ดา้นบุคลากร รองลงมาคือ สถานท่ี ดา้นบริการและบริการเสริมพิเศษ ส่วนดา้นควรปรับปรุง คือ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด และผลการวิจยัของธญัลกัษณ์  ชยามรบุญสิทธ์ิ (2549) ศึกษา ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการของพฤกรักษไ์ทยสปา พบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพฤกรักษไ์ทยสปาใน 
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น คือ ดา้นสถานท่ี
ประกอบการ ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ ดา้นการใหบ้ริการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์ จากขอ้คน้พบดงักล่าว
เป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะ พนกังานท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการทุกคนตั้งความหวงัไวว้่า 
จะไดรั้บการบริการท่ีเหมาะสมกบัค่าใชจ่้าย ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ
และสุภาพ ตั้ งใจให้บริการให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด แต่ปัญหาท่ีพบโดยทัว่ไปของงานบริการ คือ 
พนกังานไม่เอาใจใส่ลูกคา้ พฤติกรรมการใหบ้ริการต่างๆ ไม่น่าประทบัใจ ตอ้งปรับปรุงใหพ้นกังานมีอธัยาศยัท่ีดี 
ยิ้มแยม้แจ่มใส่ และน่าไวว้างใจ ปัญหาน้ีจะพบกบังานบริการทุกประเภท ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการจดัฝึกอบรม 
เพื่อพฒันาทกัษะการให้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงบุคลิกภาพผูใ้ห้บริการให้มีความน่าเช่ือถือไวว้างใจและมี
ความเป็นมิตรกบัผูใ้ชบ้ริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเปิดธุรกิจสปาตามห้างสรรพสินคา้หรือแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เพ่ือเป็นการรองรับลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงนิยมไปหา้งสรรพสินคา้และเดินทางท่องเท่ียว เพราะถา้เปิดตามหา้งฯ ก็จะสะดวกในการไปใช้
บริการเน่ืองจากหาง่ายอีกทั้งยงัสะดวกในเร่ืองท่ีจอดรถอีกดว้ย 
 2. ควรมีการจดัแพค็เกจในการให้บริการโดยแบ่งตามกลุ่มของลูกคา้เป้าหมาย เช่น มีโปรแกรมเพ่ือ
ความผอ่นคลายร่างกาย ใหบ้ริการสาํหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายตุั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป โปรแกรมเพื่อรักษาสุขภาพ สาํหรับ
กลุ่มท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี โปรแกรมเพ่ือการรักษาความงาม สาํหรับกลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ในราคา 300 - 700 
บาท ซ่ึงใหบ้ริการคร้ังละไม่เกินหน่ึงชัว่โมง 
 3. ควรมีพนกังานท่ีมีความรู้ความชาํนาญท่ีเพียงพอไวค้อยรองรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในช่วงวนัและ
เวลาต่าง ๆ เช่น วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์และช่วงเวลา 18.01 - 20.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการกนัมาก
เป็นพิเศษ 
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ความคาดหวัง และความเป็นจริง ต่อการให้บริการหอพกัเอกชนของนักศึกษาในหอพกั 
กรณศีึกษา : มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์* 

Expected and Actual Services of Pr ivate Dormitor ies for  Students : 
A Case Study of South-East ASIA University 
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Mr . Anuchit Attawatchara** 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคาดหวงัและความเป็นจริงของนกัศึกษาในการเขา้พกัใน
หอพกัเอกชน เปรียบเทียบความเป็นจริงและความคาดหวงัต่อการให้บริการในหอพกั และศึกษาปัญหาของการ 
เขา้พกัในหอพกั กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ภาคปกติ จาํนวน 
354 คน ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่าที และคา่ความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคาดหวงัและความเป็นจริงของนกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยัต่อการใหบ้ริการ
ของหอพกัเอกชน ดา้นสุขลกัษณะ ดา้นความปลอดภยั ดา้นสวสัดิการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความคาดหวงัอยูใ่น
ระดบัมาก แต่ความเป็นจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงัและเป็นจริง พบว่า ทั้ง
ในภาพรวมและการจาํแนกเป็นรายขอ้ ความเป็นจริงแตกต่างจากความคาดหวงัท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 การ
เปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นเพศ อายุ ระดบัชั้นการศึกษา ภูมิลาํเนาเดิม ลกัษณะหอพกั ระยะเวลาในการพกั และ
จาํนวนเพ่ือนร่วมหอ้งพกั กบัความคาดหวงัในการใหบ้ริการ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง ยกเวน้ ดา้นเพศ และความ
สะดวกของการเดินทาง นกัศึกษาหญิงมีความคาดหวงัสูงกว่านกัศึกษาชาย  
 
Abstract 
 The objectives of this study were to examine the expected and actual services of students who 
stayed in private dormitories, to compare the expected and actual services of students who stayed in the private 
dormitories, and to examine the problems of staying in the private dormitories. The population of this study 
were 354 students in regular program of South-East Asia University who stayed in private dormitories. 
Questionnaires were used to gather data. All data from questionnaires was statistically analyzed through the 
program for percentage, arithmetic means, standard deviations, t-test and ANOVA 
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 The results of this study were as follows: the level of students’ expected and the actual services 
provided by the private dormitories on hygiene, security, facilities, and physical environments, the students’ 
expectations were at high level, but in reality the actual services provided by the dormitories were at moderate 
level. The results of the comparison between the students’ expectations and the actual services of the 
dormitories as a whole and separated components were different at 0.05 level of significance. By considering 
age, educational level, domicile, types of dormitories, the length of time of staying, and a number of 
roommates, the students’ expectation were not different except gender. The female students had higher 
expectations of the convenience for transportation than the male students.  
 
ความนํา 
 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวฒัน ์ อนัเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ี
ขอ้มูล ข่าวสาร และการคมนาคม ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การเตรียมคุณภาพของประชากรจึงเป็น
เร่ืองสาํคญัยิง่  การศึกษาจึงนบัเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง
อยา่งรุนแรงในยคุโลกาภิวฒัน์ ดงันั้นในปัจจุบนัจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนตอ้งมีการพฒันาทางดา้นการศึกษา 
เพราะการศึกษา คือ การพฒันา การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเป็นผลมาจาก
ความสามารถของประชาชนในการกาํหนดชะตากรรมของตน คุณภาพชีวิตจะดีข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาและการทาํงาน 
 ความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาเป็นยุคขอ้มูลข่าวสารหรือท่ีเรียกว่า “โลกยุคไร้
พรมแดน” และจากกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคม ยคุโลกาภิวฒัน ์การศึกษายคุใหม่จะตอ้งพฒันา
คนให้มีการศึกษาตอ้งเตรียมคนให้มีคุณสมบติัเหมาะสมเศรษฐกิจยุคโลกาภิวฒัน์ โดยสามารถควบคุมวิกฤติ
เศรษฐกิจได ้การศึกษาจะตอ้งบรรลุเป้าหมายในการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ องคก์รแห่งการเรียนรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์ประกอบสําคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา และยกระดับการศึกษาของ
ประเทศใหส้ามารถเขา้สู่การแข่งขนักบันานาชาติได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 25) 
 มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยเ์ป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีนกัศึกษา มาจากต่างจงัหวดัเขา้ศึกษาเป็น
จาํนวนมาก และนกัศึกษาส่วนใหญ่ไดเ้ขา้พกัในหอพกัท่ีอยู่ใกลม้หาวิทยาลยั โดยคาดหวงัเพื่อตอ้งการท่ีพกัจน
สําเร็จการศึกษา ดงันั้นการเขา้พกัในหอพกัเพ่ือเป็นท่ีพกัอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ หอพกัจึงควรตระหนกัถึงการ
บริการต่อนกัศึกษาเพ่ือให้เป็นท่ีพอใจท่ีมีความเก่ียวขอ้งไปพร้อมๆ กนั ทั้งความพร้อมในความปลอดภยั  ความ
สะดวกสบาย  ความช่วยเหลือท่ีจะไดรั้บจากเจา้ของหอพกั ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัเพราะเป็นองคป์ระกอบหน่ึง
ท่ีจะทาํให้นักศึกษาตดัสินใจเขา้พกั ปัจจุบนัมีหอพกัจาํนวนมากมายท่ีอยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยท่ี์
นกัศึกษาเขา้พกั    ซ่ึงผูว้ิจยัจึงมีความประสงคจ์ะทาํการศึกษา เพื่อประเมินความความคาดหวงัและความเป็นจริง
ของนกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั เก่ียวกบัการให้บริการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสุขลกัษณะ ดา้นความปลอดภยั ดา้น
สวสัดิการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาของการเขา้พกัในหอพกั เพ่ือนาํผลการศึกษา เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน
การศึกษาคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาท่ีอยูห่อพกั ต่อสภาพแวดลอ้มต่อไป 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 543

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาถึงความคาดหวงัของนกัศึกษาต่อการเขา้พกัในหอพกั 
 2.  เพื่อศึกษาความเป็นจริงต่อการบริการดา้นต่างๆ ของหอพกันกัศึกษาเอกชน 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความเป็นจริงในการเขา้พกัในหอพกั 
 4.  เพื่อศึกษาปัญหาของการเขา้พกัในหอพกั 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 1. ปัจจยัทางดา้นเพศ อาย ุระดบัชั้นการศึกษา ลกัษณะหอพกั ระยะเวลาในการพกั เหตุผลในการเขา้พกั 
มีความคาดหวงัในต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนั 
 2. ความคาดหวงั และความเป็นจริงต่อการบริการหอพกัเอกชนของนกัศึกษาแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2549 ชั้นปีท่ี 1-4 ของมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ทุกคณะวิชา รวมจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 4,072 คน (มหาวิทยาลยั
เอเชีย อาคเนย,์ 2549) 
 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ื จาํนวนทั้งส้ิน 4,072 คน จากประชากรของทั้งโดยการกาํหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งใชต้ารางสาํเร็จรูปของ เกรจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan  1970 :  608 - 609) และสุ่มโดยวิธีการสุ่ม
อยา่งง่าย  (simple random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 354 คน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .05 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม ไดท้าํการออกแบบใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยทดสอบค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ SPSS ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลค่าสถิติไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean : X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation : S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยการทดสอบ t-test และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
อตัราส่วนโดยการทดสอบ F- test   หรือ ANOVA  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 354 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืน 337 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.20 และนาํแบบสอบถามท่ีไดก้ลบั
คือมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ แลว้นาํมาทาํการวิเคราะห์ ต่อไป 
 
สรุปผลการวจิยั 
 สรุปผลการวิจยัเร่ือง ความคาดหวงั และความเป็นจริงต่อการใหบ้ริการหอพกัเอกชนของนกัศึกษาใน
หอพกั กรณีศึกษา นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์จากการสอบถามนกัศึกษาท่ีเขา้พกัในหอพกั สรุปไดด้งัน้ี 
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 1.  ระดับความคาดหวงั และความเป็นจริงของนักศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั เก่ียวกบัการให้บริการของ
หอพกัเอกชน จาํแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขลักษณะ ด้านความปลอดภัย ด้านสวสัดิการ และด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ความคาดหวงัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า X = 3.80 การวิเคราะห์ผลรายดา้น พบว่าทุกดา้นมีค่า
ความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียสูงสุด X = 3.88 รองลงมาคือดา้นความปลอดภยั ดา้น
สวสัดิการ และดา้นสุขลกัษณะ ตามลาํดบั ส่วนความเป็นจริงเก่ียวกบัการใหบ้ริการของหอพกัเอกชนในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง X = 2.88 การวิเคราะห์ผลความเป็นจริงรายดา้น พบว่า ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
X = 3.07 รองลงมาคือ ดา้นความสุขลกัษณะ ดา้นสวสัดิการ และดา้นความปลอดภยั  
  ด้านสุขลกัษณะ ความคาดหวงัของนักศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั เก่ียวกับการให้บริการของ
หอพกัเอกชน สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือขนาดของหอ้งพกัเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้พกั ความสะอาดของ
หอพกั และหอ้งนํ้ า หอ้งส้วมเหมาะสม ถูกสุขลกัษณะ ตามลาํดบั และความเป็นจริงสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือแสง
สวา่งเหมาะสม นํ้าด่ืม นํ้าใชมี้ความสะอาด และมีระบบกกัเกบ็สาํรองนํ้าใช ้และ ระบบการระบายอากาศเหมาะสม 
พอเพียง ตามลาํดบั 
  ดา้นความปลอดภยั ความคาดหวงัของนกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั เก่ียวกบัการให้บริการของ
หอพกัเอกชน สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภยัห้องพกัและทรัพยสิ์น 
และความเหมาะสมของระบบเตือนภยั บนัไดหนีไฟ หรืออุปกรณ์ดบัเพลิง และความน่าเช่ือถือของเจา้ของ หรือ
ผูดู้แลหอพกั ตามลาํดบั และความเป็นจริงสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือความน่าเช่ือถือของเจา้ของ หรือผูดู้แลหอพกั 
ความเหมาะสมของการเขา้-ออก หอพกัและความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภัยห้องพกัและ
ทรัพยสิ์น ตามลาํดบั 
  ดา้นสวสัดิการ ความคาดหวงัของนกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั เก่ียวกบัการใหบ้ริการของหอพกั
เอกชน สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือความสะดวกของร้านอาหารและร้านขายของชาํในหอพกัหรือบริเวณใกลเ้คียง 
ความพอเพียงของโทรศพัทใ์นหอ้งพกั หรือภายในหอพกั และความสะดวกของการซกัรีด เส้ือผา้ ตามลาํดบั และ
ความเป็นจริงสูงสุด 3 อนัดบั คือสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาโดยรวมความสะดวกของร้านอาหารและ
ร้านขายของชาํในหอพกัหรือบริเวณใกลเ้คียง และความสะดวกของการซกัรีด เส้ือผา้ ตามลาํดบั 
  ด้านส่ิงแวดลอ้ม ความคาดหวงัของนักศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั เก่ียวกับการให้บริการของ
หอพกัเอกชน สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือระยะทางจากหอพกัไปยงัมหาวิทยาลยั ความสะดวกของการเดินทาง และ
ความสวยงามของการจดัตกแต่งสภาพ แวดลอ้มภายนอกอาคารหอพกั ตามลาํดบัและความเป็นจริงสูงสุด 3 อนัดบั 
คือระยะทางจากหอพกัไปยงัมหาวิทยาลยั ความสะดวกของการเดินทาง และ ความเหมาะสมของส่ิงแวดลอ้ม 
ตามลาํดบั 
 2.  การเปรียบเทียบระดับความคาดหวงัและความเป็นจริงของนักศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั เก่ียวกบัการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสุขลักษณะ ด้านความปลอดภัย ด้านสวสัดิการ และด้านส่ิงแวดลอ้มใน
ภาพรวม ทั้งการเปรียบเทียบในภาพรวม และการเปรียบเทียบรายขอ้ พบว่าทุกดา้น ค่าความคาดหวงัสูงกว่าค่า
ความเป็นจริง ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 การพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าดา้นคุณธรรมจริยธรรม นกัเรียนเพศ
หญิงและเพศชาย ใหค้วามสาํคญัแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เร่ืองการใหค้วามร่วมมือและ
เสียสละเพื่อประโยชนต่์อส่วนรวม 
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 3.  การเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นเพศ อาย ุระดบัชั้นการศึกษา ภูมิลาํเนาเดิม ลกัษณะหอพกั ระยะเวลา
ในการพกั และจาํนวนเพ่ือนร่วมหอ้งพกั กบัความคาดหวงัในการใหบ้ริการ สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1  ปัจจัยทางด้านเพศ  พบว่า ความคาดหวงัระหว่างนักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชาย
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ ดา้นสุขลกัษณะ ดา้นความปลอดภยั และดา้นสวสัดิการ ในภาพรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้
นกัศึกษาหญิงมีความคาดหวงัไม่แตกต่างกบันกัศึกษาชาย อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ในดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวม มีความคาดหวงัท่ีแตกต่าง ท่ีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05   และจาํแนกเป็นรายขอ้ เร่ือง 
ความสะดวดของการเดินทาง นกัศึกษาหญิงมีความคาดหวงัแตกต่างกบันกัศึกษาชาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 
  3.2  ปัจจยัทางดา้นอาย ุพบว่า นกัศึกษาท่ีระดบัอายุต่างกนัมีความคาดหวงัเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการ ในภาพรวมทุกดา้นไม่แตกต่าง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 การจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า 
ดา้นสุขลกัษณะ นกัศึกษาท่ีอายแุตกต่างกนัมีความคาดหวงัในการใหบ้ริการดา้นสุขลกัษณะ ส่วนใหญ่ ไม่แตกต่าง
กนั  ยกเวน้ นกัศึกษาช่วงอาย ุ18-20 ปี มีความคาดหวงัการใหบ้ริการเร่ือง ขนาดของหอ้งพกัเหมาะสมกบัจาํนวน
นกัศึกษาท่ีเขา้พกั สูงกวา่นกัศึกษาช่วงอาย ุ23 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 
   ด้านสวัสดิการ  พบว่านักศึกษาท่ีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังในการ
ใหบ้ริการดา้นสุขลกัษณะ ส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.05 ยกเวน้ นกัศึกษาช่วงอายุ 21-23 ปี มี
ความคาดหวงัการให้บริการเร่ืองเร่ืองท่ีจอดรถกวา้งขวาง ปลอดภยั สูงกว่านกัศึกษาช่วงอายตุ ํ่ากว่า 18 ปี อย่างมี
นยัสาํคญัท่ี 0.05 
   ดา้นความปลอดภยัและดา้นส่ิงแวดลอ้ม การจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่านกัศึกษา
ท่ีอายแุตกต่างกนัมีความคาดหวงัในการใหบ้ริการดา้นสุขลกัษณะ ไม่แตกต่างกนั 
  3.3  ปัจจยัทางระดบัชั้น ท่ีกาํลงัศึกษา พบว่า นักศึกษาท่ีระดบัชั้นต่างกนัมีความคาดหวงั
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ ในภาพรวมทุกดา้น และการจาํแนกรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั 
  3.4  ปัจจัยทางด้านภูมิลาํเนาเดิม  พบว่า ความคาดหวงัของนักศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาเดิม
ต่างกนัเก่ียวกบัการให้บริการในภาพรวมทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั การจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่าส่วนใหญ่มีความ
คาดหวงัไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นสุขลกัษณะเร่ืองความเหมาะสมสวยงามของการออกแบบหอพกักบัการใชง้าน
ของนกัศึกษา ดา้นสวสัดิการเร่ืองท่ีจอดรถกวา้งขวาง ปลอดภยั พบว่ามีความคาดหวงัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 แต่การทดสอบรายคู่ไม่พบคู่ท่ีแตกต่าง 
  3.5  ปัจจยัทางดา้นคณะวิชา พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะวิชาต่างกนัมีความคาดหวงั
เก่ียวกบัการใหบ้ริการ ในภาพรวมทุกดา้น และการจาํแนกเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ การจาํแนกเป็นราย
ขอ้ด้านสุขลกัษณะเร่ืองนํ้ าด่ืม นํ้ าใช้มีความสะอาด พบว่า นักศึกษาคณะวิชานิติศาสตร์ มีความคาดหวงัการ
ใหบ้ริการนอ้ยกว่านกัศึกษาคณะวิชาอ่ืน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 
  3.6  ปัจจยัทางดา้นระยะเวลาเขา้พกั พบว่า นกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการเขา้พกัแตกต่างกนัมี
ความคาดหวงัเก่ียวกับการให้บริการ ในภาพรวมด้านสุขลกัษณะ ด้านความปลอดภยั และด้านสวสัดิการ ไม่
แตกต่างกนั  ยกเวน้ด้านส่ิงแวดลอ้ม   พบว่านักศึกษาท่ีขา้พกัมากกว่า 3 ปีข้ึนไป   มีความคาดหวงัมากกว่า
นกัศึกษาท่ีเขา้พกั 1 ปี และ 2 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 การจาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคาดหวงัไม่
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แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นสุขลกัษณะเร่ืองความเหมาะสม สวยงามของการออกแบบหอพกั จากการทดสอบรายคู่ไม่
พบคู่ท่ีแตกต่าง ดา้นสวสัดิการเร่ือง ความรวดเร็วของการแกไ้ขปัญหาระบบไฟฟ้า หรือประปา พบว่านกัศึกษาท่ี
พกัอาศยั 1 ปี 2 ปี 3 ปี และมากกว่า 3 ปี ข้ึนไป มีความคาดหวงัสูงกว่านกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยันอ้ยกว่า 1 ปี  และ
ดา้นสวสัดิการเร่ืองสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องนกัศึกษาโดยรวม พบว่านกัศึกษาท่ีพกัอาศยั 3 ปี และมากกว่า 3 ปี 
ข้ึนไป มีความคาดหวงัสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยันอ้ยกวา่ 1 ปี 
  ดา้นส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ความเหมาะสมของส่ิงแวดลอ้ม รอบหอพกั  ความสะดวกของการ
เดินทาง และความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร พบว่านกัศึกษาท่ีพกัอาศยั มากกว่า 3 ปี ข้ึนไป มี
ความคาดหวงัสูงกวา่นกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั 1 ปี 
  3.7  ปัจจยัทางดา้นลกัษณะหอพกั พบว่า นกัศึกษาท่ีพกัในหอหญิง หอชาย  และหอรวม   
มีความคาดหวงัเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ในภาพรวมทุกดา้น และการจาํแนกรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั 
  3.8  ปัจจยัทางดา้นจาํนวนเพ่ือนร่วมหอ้งพกั พบว่า นกัศึกษาท่ีมีจาํนวนเพื่อนร่วมหอ้งพกั
ต่างกนัมีความคาดหวงัเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ในภาพรวมทุกดา้น และการจาํแนกรายขอ้    ไม่แตกต่างกนั 
  4.  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหอพกั ของนกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X = 3.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือปัญหาจากขาดแคลนส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัญหาเก่ียวกบัอตัราค่าเช่าหอพกั และการชาํรุดของระบบ
ไฟฟ้า ประปา ตามลาํดบั  
 
อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะนาํเสนอประเดน็สาํคญัท่ีพบในการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
  1.  ความคาดหวงั ของนักศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั เก่ียวกบัการให้บริการของหอพกัเอกชน 
จาํแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขลักษณะ ด้านความปลอดภยั ด้านสวสัดิการ และด้านส่ิงแวดลอ้ม               
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากสูงสุด 3 อนัดบัแรก ดา้นสุขลกัษณะขนาดของหอ้งพกัเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษาท่ี
เขา้พกั ความสะอาดของหอพกั และหอ้งนํ้ า หอ้งส้วมเหมาะสม ถูกสุขลกัษณะ ตามลาํดบั ดา้นความปลอดภยั คือ
ความเหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภยัห้องพกัและทรัพยสิ์น และความเหมาะสมของระบบเตือนภยั 
บนัไดหนีไฟ หรืออุปกรณ์ดบัเพลิง และความน่าเช่ือถือของเจา้ของ หรือผูดู้แลหอพกั ตามลาํดบั  ดา้นสวสัดิการ 
คือความสะดวกของร้านอาหารและร้านขายของชาํในหอพกัหรือบริเวณใกลเ้คียง ความพอเพียงของโทรศพัทใ์น
ห้องพกั หรือภายในหอพกั และความสะดวกของการซกัรีด เส้ือผา้ ตามลาํดบั และดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือระยะทาง
จากหอพกัไปยงัมหาวิทยาลยั ความสะดวกของการเดินทาง และความสวยงามของการจดัตกแต่งสภาพ แวดลอ้ม
ภายนอกอาคารหอพกั ตามลาํดบั  ซ่ึงความคาดหวงัเหล่าน้ีลว้นมาจากความตอ้งการของมนุษษยพ์ื้นฐานในระดบั
ตน้ ตามทฤษฎีของ มาสโลว ์ (อา้งถึงใน หลุย  จาํปาเทศ, 2542, หนา้ 5 และ 98-99) ท่ีกล่าวถึงระดบัความตอ้งการ
ของมนุษย ์ตั้งแต่ความตอ้งการทางกาย ความสะดวกสบาย ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการความพึง
พอใจ และความตอ้งการผลสัมฤทธิและการพฒันาศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมหญิง เจริญวรรณวงศ ์และคณะ 
(2539, หนา้ 7) ท่ีกล่าวว่า ความคาดหวงัหรือความตอ้งการในการอยูอ่าศยัในชุมชนกคื็อความตอ้งการพ้ืนฐานของ
มนุษย ์ นอกจากน้ีความคาดหวงัของนักศึกษา สอดคลอ้งกบั ปภากร สุวรรณธาดา (2537, บทคดัย่อ) ได้
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ทาํการศึกษาความตอ้งการท่ีพกัอาศยัของนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะสภาพ
ความเป็นอยู่ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัอาศยัของนักศึกษาเรียง
ตามลาํดบัความสาํคญัคือ ความปลอดภยั ราคาคา่ใชจ่้าย และความสะดวกสบายในการพกัอาศยั 
  2.  ความเป็นจริงต่อการให้บริการหอพกัของนักศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั ในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงตํ่ากว่าความคาดหวงั สูงสุด 3 อนัดบัแรก ดา้นสุขลกัษณะ คือแสงสว่างเหมาะสม นํ้าด่ืม นํ้าใช้
มีความสะอาด และมีระบบกกัเก็บสํารองนํ้ าใช ้และ ระบบการระบายอากาศเหมาะสม พอเพียง ตามลาํดบั ดา้น
ความปลอดภยั คือความน่าเช่ือถือของเจา้ของ หรือผูดู้แลหอพกั ความเหมาะสมของการเขา้-ออก หอพกัและความ
เหมาะสมของระบบการรักษาความปลอดภยัหอ้งพกัและทรัพยสิ์น ตามลาํดบัดา้นสวสัดิการ คือสภาพชีวิตความ
เป็นอยูข่องนกัศึกษาโดยรวมความสะดวกของร้านอาหารและร้านขายของชาํในหอพกัหรือบริเวณใกลเ้คียง และ
ความสะดวกของการซักรีด เส้ือผา้ ตามลาํดบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือระยะทางจากหอพกัไปยงัมหาวิทยาลยั ความ
สะดวกของการเดินทาง และ ความเหมาะสมของส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั   
  ซ่ึงผลการศึกษาค่าความเป็นจริง สอดคลอ้งกบัลกัษณะของหอพกัโดยทัว่ไป เช่น วราพร 
กรีเทพ (2544, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์เมนท์
ของประชากร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พบวา่ลกัษณะอพาร์เมนทท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ คือมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกให้ ในเร่ืองเตียงนอนโต๊ะเคร่ืองแป้ง ตูเ้ส้ือผา้ โคมไฟ โทรศพัทท่ี์ชั้นล่างของอพาร์เมนท ์มีบริการ
ร้านอาหารโทรศพัทต์อบรับภายใน ร้านซกัรีดสาํหรับการบริการส่วนกลางของอพาร์เมนท ์มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั มีดาดฟ้าเป็นบริเวณท่ีตากผา้ และมีส่วนหยอ่มบริเวณอพาร์ทเมนท ์ 
  3.  การเปรียบเทียบค่าความคาดหวงัและความเป็นจริง ผลการศึกษาพบว่าความเป็นจริง
ของการใหบ้ริการหอพกัต่อนกัศึกษาท่ีพกัอาศยัในหอพกัตํ่ากว่าค่าความคาดหวงั ทั้งน้ีเน่ืองจากการใหบ้ริการท่ีดี
จะข้ึนอยูก่บัราคาค่าเช่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนัเลิศ ธญัญสิริ (2537, บทคดัยอ่) ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของท่ีพกั
อาศยัของนกัศึกษาบริเวณชุมชนโดยรอบสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั และศึกษา
สภาพความเป็นอยูต่ลอดจนความพึงพอของนกัศึกษา ผลการวิจยัพบว่าหอพกัรอบสถาบนัส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก
ขาดคุณภาพในการอยูอ่าศยั หอ้งพกัขนาดเลก็ คบัแคบ อึดอดั และไม่ถูกสุขลกัษณะ และไม่ค่อยมีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกภายในหอพกัพเิศษเพ่ิมเติมใหแ้ก่นกัศึกษาเน่ืองจากค่าเช่าราคาตํ่า 
  4.  การเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ภูมิลาํเนาเดิม ลกัษณะหอพกั 
ระยะเวลาในการพกั และจาํนวนเพื่อนร่วมห้องพกั กับความคาดหวงัในการให้บริการ พบว่าปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
ทาํการศึกษา มีประเดน็ของการอภิปรายสรุปไดด้งัน้ี 
  4.1  ปัจจัยทางด้านเพศ  พบว่า ความคาดหวงัระหว่างนักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชาย
เก่ียวกบัการให้บริการ ในภาพรวมไม่แตกต่าง ยกเวน้ในด้านส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ความสะดวดของการเดินทาง 
นักศึกษาหญิงมีความคาดหวงัสูงกว่ากับนักศึกษาชาย ทั้ งน้ีเน่ืองจากว่านักศึกษาหญิงจะต้องคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัมากกว่านกัศึกษาชาย ดงันั้นความสะดวกของการเดินทางนบัว่าเป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงของการ
เลือกหอพกั ดงัเช่น ณัฐพงค ์ พงส์เผ่าทอง (2544, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเช่า
หอพกัของนกัเรียน/นกัศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองเลย ผลปรากฎว่าผูเ้ช่าหอพกัเห็นว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจมากท่ีสุดคือดา้นราคา รองลงมาคือทาํเลท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งคือ หอพกัอยูใ่กลส้ถาบนั หอพกัอยูใ่กล้
แหล่งชุมชนใกลแ้หล่งสาธารณูปโภค และสะดวกในการเดินทาง 
  4.2  ปัจจยัทางดา้นระยะเวลาเขา้พกั พบว่า นกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการเขา้พกัแตกต่างกนัมี
ความคาดหวงัเก่ียวกบัการให้บริการ ส่วนใหญ่ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบว่านักศึกษาท่ีขา้พกั
มากกว่า 3 ปีข้ึนไป มีความคาดหวงัมากกวา่นกัศึกษาท่ีเขา้พกั 1 ปี และ 2 ปี ดา้นสวสัดิการเร่ือง ความรวดเร็วของ
การแกไ้ขปัญหาระบบไฟฟ้า หรือประปา พบว่านกัศึกษาท่ีพกัอาศยั 1 ปี 2 ปี 3 ปี และมากกว่า 3 ปี ข้ึนไป มีความ
คาดหวงัสูงกว่านกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยันอ้ยกว่า 1 ปี และดา้นสวสัดิการเร่ืองสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องนกัศึกษา
โดยรวม พบวา่นกัศึกษาท่ีพกัอาศยั 3 ปี และมากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป มีความคาดหวงัสูงกว่านกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยันอ้ย
กวา่ 1 ปี  ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัศึกษาท่ีอาศยัหอพกัเป็นระยะเวลานาน จะทราบถึงปัญหา ท่ีเกิดข้ึนกบัหอพกัเป็นอยา่งดี 
หอพกัส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูงทาํใหมี้ปัญหาเร่ืองระบบของประปา ท่อนํ้ าดี ท่อนํ้ าท้ิงตนั ทาํใหเ้กิดปัญหาของ
การบาํรุงรักษา สอดคลอ้งกบั ธมลวรรณ  ณ กาฬสินธ์ุ (2545, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบั
สภาพปัญหาและการปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงานหอพกัของผูเ้ช่าท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษาในเขตอาํเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ พบวา่การใหบ้ริการดา้นบุคลากร ดา้นการใหบ้ริการและดา้นอาคารสถานท่ี อยูใ่นระดบัปฏิบติัปานกลาง 
โดยมีหวัขอ้ท่ีมีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ีเม่ือประปาภายในหอพกัมีปัญหา ช่างประปาของหอพกัจะแกไ้ข
ดว้ยความล่าชา้ 
  4.3  ดา้นส่ิงแวดลอ้มเร่ือง ความเหมาะสมของส่ิงแวดลอ้ม รอบหอพกั ความสะดวกของ
การเดินทาง และความเหมาะสมของสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร พบว่านกัศึกษาท่ีพกัอาศยั มากกว่า 3 ปี ข้ึนไป 
มีความคาดหวงัสูงกว่านักศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั 1 ปี  ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีนักศึกษาเขา้อาศยัอยู่หอพกัเป็นระยะ
เวลานาน ก็จะมีความผูกพนั และอยากดูแลให้หอพกัมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบั ฉัตรชัย  พงศป์ระยูร ( 
2537, หนา้ 45) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมการอาศยัของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการอยูร่่วมกนัในชุมชนใน
ด้านความรับผิดชอบ ในทางสร้างสรรค์ เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ในการใช้ส่ิงสาธารณูปโภคร่วมกัน และมี
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรับผดิชอบท่ีจะช่วยอนุรักษห์รือพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
  4.4  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหอพกั ของนกัศึกษาท่ีเขา้พกัอาศยั โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือปัญหาจากขาดแคลนส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัญหาเก่ียวกบัอตัราค่าเช่าหอพกั และการชาํรุดของระบบ
ไฟฟ้า ประปา ตามลาํดับ ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าลกัษณะของปัญหาสูงสุดท่ีคน้พบนั้น มีความเก่ียวเน่ืองกนัทั้งปัญหา
ขาดแคลนส่ิงอาํนวยความสะดวก และปัญหาเก่ียวกบัอตัราค่าเช่าหอพกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปภากร สุวรรณธาดา 
(2537, บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาความตอ้งการท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่นผลการวิจยัมี
สาระสําคญัคือนกัศึกษาส่วนใหญ่พกัอาศยัในหอพกัของมหาวิทยาลยั โดยมีบางส่วนอาศยัอยู่โดยไม่ไดรั้บสิทธ์ 
ตอ้งไปพกัอาศยัในท่ีเช่าของเอกชนซ่ึงมีค่าเช่าสูงกว่าหอพกัของมหาวิทยาลยัมาก มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนยก์็เป็น
อีมหาวิทยาลยัหน่ึงท่ีไม่มีหอพกันักศึกษาของมหาวิทยาลยั ดงันั้นนักศึกษาทั้งหมดท่ีพกัอาศยัในหอพกัตอ้งใช้
บริการของหอพกัเอกชน ซ่ึงอาจทาํใหมี้ปัญหาของค่าเช่าท่ีแพงได ้
  สถาบนัอุดมศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลยั มีปริมาณหอพกั
จาํนวนน้อยกว่าจาํนวนนิสิต นักศึกษามาก โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่วนมากจะมีหอพกับริการนิสิต 
นักศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีส่วนน้อยท่ีมีหอพักบริการ  ปัญหาในการจัดการหอพักสําหรับ
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สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐยงัมีการกาํหนดราคาค่าหอพกัท่ีตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายจริง ปัญหาท่ีตอ้งการการพฒันามาก 
ไดแ้ก่ การจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอพกัให้เอ้ือต่อการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร (Internet access) การพฒันา
บุคลิกภาพและจริยธรรมนิสิต นกัศึกษาหอพกั บุคลากรบริหาร   จดัการหอพกัควรตอ้งไดรั้บการพฒันา สาํหรับ
ภาพลกัษณ์ของหอพกัท่ีมีการรับรู้มาก คือหอพกัของสถาบนัการศึกษา เป็นสถานท่ีพกัท่ีผูป้กครองมีความัน่ใจใน
ความปลอดภยัและความประพฤติของบุตรหลานมากท่ีสุด ช่วยพฒันาทกัษะการใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
รูปแบบหอพกันิสิต นกัศึกษา ท่ีเหมาะสม ควรมีลกัษณะ ดงัน้ี วตัถุประสงคห์ลกัของหอพกัตอ้งจดัเพื่อการพฒันา
นิสิต นกัศึกษาใหมี้บุคลิกภาพและจริยธรรมตามเป้าหมายของสถาบนั ตอ้งใชห้อพกั เป็นเสมือนเคร่ืองมือทางการ
ศึกษาในการพฒันานิสิต นกัศึกษา แนวคิดในการจดัระบบหอพกั ควรใชแ้นวคิด “ศูนยศึ์กษาและอาศยั” การจดั
หอพกัให้เอ้ือต่อการพกัอาศยั จําเป็นต้องเร่ิมจากการออกแบก่อสร้าง การจัดบริการภายในหอพกั การจัด
สภาพแวดลอ้มใหมี้ความสะอาดร่มร่ืน มีบุคลากร ดูแลดา้นกายภาพของหอพกั มีความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ 
การจดัหอพกัใหเ้อ้ือต่อการศึกษา จาํเป็นตอ้งมีพื้นท่ีท่ีสนบัสนุนกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ มีบรรยากาศท่ี
สงบ มีช่องทางเพ่ือการเช่ือมต่อระบบการติดต่อส่ือสารดว้ยคอมพิวเตอร์ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและ 
มีกิจกรรมการพฒันาบุคลิกภาพและจริยธรรมนิสิต นักศึกษา ระบบบริหารจัดการหอพกั จาํเป็นต้อง มีความ
คล่องตัว เน้นการพึ่ งตนเองได้ แต่ไม่แสวงหากาํไรจากการจัดบริการหอพกั และต้อง มีบุคลากรหอพกัท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถดา้นการจดัการหอพกันิสิต นกัศึกษาโดยเฉพาะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏบัิติการใหบ้ริการหอพกัสาํหรับนกัศึกษาควรมีลกัษณะดงัน้ี 
  1.1  รูปแบบหอพกัท่ีเอกชนดาํเนินการ ควรมีรูปแบบท่ีทันสมัยจัดให้ผูเ้ช่าเขา้พกัให้
เหมาะสมกบัขนาดของหอ้ง และอุปกรณ์ภายในหอ้งพกัควรจะมีพ้ืนท่ีสาํหรับทาํกิจกรรม เก่ียวกบัการอ่านหนงัสือ 
พกัผอ่น ของนกัศึกษา อุปกรณ์ควรจดัใหเ้รียบง่าย และสะดวกต่อการใชง้าน และราคาไม่สูง 
  1.2  ควนมีการปรับปรุงการบริหารงานหอพกั มีกระบวนการซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
  1.3  การกาํหนดราคาตอ้งมีราคาท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา มีทาํเลอยู่ใกลส้ถานศึกษา จะได้
ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ อาจเพิ่มระบบการผ่อนชาํระ หรือการชาํระ
ค่าเช่าผา่นบตัรเครดิต 
  1.4  ควรมีการพิจารณาทบทวนการกาํหนดนโยบายเก่ียวกับหอพกันิสิต นักศึกษาให้มี
ความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ของสังคมปัจจุบนั เพราะหอพกัเป็นเคร่ืองมือทางการศึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการ
พฒันาคุณลกัษณะของนิสิตนกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานหอพกันกัศึกษา 
  2.2  ควรมีการศึกษาเร่ืองท่ีพกัอาศยัของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจะได้ทราบความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา ในการวางแผนการจัดการเร่ืองท่ีพกันักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
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  2.3  ควรมีการศึกษาปัญหาของหอพกัเอกชนวา่มีปัญหาดา้นใดบา้ง  
  2.4  โปรแกรมการพฒันานิสิต   นักศึกษาหอพกัเป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัและมีผลต่อการ
พฒันานิสิต นกัศึกษาอยา่งมาก สมควรท่ีจะมีการวิจยัและพฒันาชุดพฒันานิสิต นกัศึกษาหอพกัเพ่ือสนบัสนุนและ
จูงใจใหมี้การดาํเนินการพฒันาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาการจดัการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุของผูใ้ห้บริการ       
และผูใ้ชบ้ริการ  และเพือ่เปรียบเทียบการจดัการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานหอผูป่้วยฝ่ายการพยาบาล จาํนวน 165 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยั  พบว่า  1)  ผูป้ฏิบติังานหอผูป่้วยฝ่ายการพยาบาล มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการคลงั
พสัดุ และการกระจายพสัดุ  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปาน
กลางทุกด้าน  2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการคลังพสัดุ และการกระจายพสัดุของ       
ผูป้ฏิบติังานหอผูป่้วยฝ่ายการพยาบาล  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  ผูป้ฏิบติังานหอผูป่้วยฝ่ายการ
พยาบาล  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  มีความคิดเห็น โดยรวม  และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ผูป้ฏิบติังานฯ  ท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั และอายตุ่างกนั   
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 1 รายการ คือ กระตือรือร้น 
ขยนั อดทน และเต็มใจใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งโปร่งใส และผูป้ฏิบติังานฯ ท่ีประสบการณ์ทาํงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการเสียสละ และอุทิศเวลา
ในการใหบ้ริการ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the inventory management and distribution of service 
providers and users, and to compare the inventory management and distribution of users. Classified by 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยั ราชภฏัธนบุรี 
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demographic characteristics. The 165 samples were drawn from the ward officers in nursing department. The 
questionnaire was used as a research tool.  Data was analyzed  by  using percentage, mean,  standard deviation, 
t-test and analysis of variance. 
 The findings revealed that 1) the ward officers in nursing department had the overall opinion about 
the inventory management and distribution at medium level. Considered each by aspect, the opinions in all 
aspects were at medium level, and 2) the comparative results of the opinion about the inventory management 
and distribution of the ward officers in nursing department, classified by demographic characteristics revealed 
that the ward officers had the overall opinion and by aspect with no statistical difference. Considered item by 
item, the ward officers with different educational level and age had the opinion with statistical difference at 
significant level of 0.05 for 1 item, which was being enthusiastic, hard-working, service-minded, accurate and 
transparent. The ward officers with different work experience had the opinion with statistical difference at 
significant level of 0.05 for 1 item, which was sacrificed for service. 
 
ความนํา 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สร้างข้ึนโดยพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ 
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้ปิดดาํเนินการใหก้ารรักษาพยาบาลแก่ผูป่้วยเจ็บในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2457 เป็นวนั
แรก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไดใ้หบ้ริการทางการแพทย ์พยาบาล ตลอดจนการนาํเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละ
วิทยาศาสตร์ท่ีทนัสมยั รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์  มาใชใ้นการรักษาพยาบาล  มีการคน้ควา้วิจยั  พฒันาการรักษา
และพฒันาบุคลากรทุกระดับ อย่างต่อเน่ือง  ทําให้โรงพยาบาลมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในด้านการ
รักษาพยาบาล  และยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันางานบริการของโรงพยาบาลต่อไป (รายงานประจาํปีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์, 2547, หนา้ 6) 
 ฝ่ายบริหารงานพสัดุ เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการจัดตั้ งข้ึนใหม่ เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2547 โดย
ประกอบไปด้วยสองหน่วยงานคือ หน่วยจดัซ้ือและหน่วยสัมภาระ การพฒันาท่ีเกิดข้ึนคือ การปรับระบบการ    
จดัซ้ือ และปรับระบบหน่วยสมัภาระไปสู่ศูนย ์logistic ระบบจดัซ้ือจดัหาระบบคลงัสินคา้ท่ีเป็นสากลควบคู่ไปกบั
จดัตั้งระบบการกระจายสินคา้ และศูนยก์ระจายสินคา้ (distribution center – DC) ในปี 2548 โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ลด cycle time ของกระบวนการจดัซ้ือจดัหา การใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีตรงความตอ้งการของลูกคา้ การจดัการคลงัสินคา้ 
และการกระจายสินคา้ ท่ีมีความคล่องตวั (รายงานประจาํปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2547, หนา้ 20) 
 หน่วยสัมภาระได้รับการเปล่ียนช่ือใหม่คือ กลุ่มงานบริหารงานคลงัและจ่ายพสัดุทัว่ไป  มีหน้าท่ี
รับผิดชอบการบริหารคลังพสัดุ  ให้มีความพร้อมเพื่อจัดส่งให้ผูใ้ช้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว  รับผิดชอบ
กระบวนการรับพสัดุท่ีผ่านการตรวจสอบเขา้สู่คลงัพสัดุ  ประสานการดาํเนินการกบัผูใ้ชพ้สัดุ และประสานการ
ดาํเนินการกับหน่วยงานภายในฝ่ายบริหารงานพสัดุ พฒันาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและคล่องตัว         
ตามนโยบายและแผนการพฒันา ดาํเนินการ ใหถู้กตอ้งตามระเบียบสภากาชาดไทย  นโยบายการบริหารงานพสัดุ  
และแนวทางปฏิบติั  รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์เพ่ือใชใ้นการกาํกบัและตรวจสอบภายใน พร้อมจดัทาํรายงาน
ฝ่ายบริหารงานพสัดุได้พฒันาระบบบริหารคลงัพสัดุโดยได้จัดตั้ งศูนยจ่์ายพสัดุแยกออกจากคลังพสัดุ เพ่ือ
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ให้บริการด้านกระจายพสัดุและจัดส่งพสัดุให้แก่ผูใ้ช้พสัดุ โดยท่ีไม่ตอ้งมารับเอง โดยเฉพาะผูใ้ช้พสัดุท่ีเป็น  
หน่วยงานหอผูป่้วย  ในสังกดัฝ่ายการพยาบาล  ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  พฒันาระบบการเบิกจ่ายโดย
ให้บริการจ่ายพสัดุทุกวนั หน่วยงานผูใ้ช้พสัดุสามารถเบิกพสัดุได้สัปดาห์ละคร้ัง กรณีเร่งด่วนสามารถเบิกได ้      
ทุกวนั พฒันาระบบการทาํงานดว้ยการนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชบ้นัทึกขอ้มูลผา่นระบบ Online ภายในฝ่าย
บริหารงานพสัดุ เพ่ือให้มีระบบการบนัทึกจัดเก็บขอ้มูลท่ีดี  และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในด้านการ
ใหบ้ริการเบิกจ่ายพสัดุ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบค่าใชจ่้าย ของหน่วยงานผูใ้ชพ้สัดุไดจ้ากสรุปยอดการจ่ายพสัดุ 
ยอดค่าใชจ่้ายประจาํเดือน และทาํใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัในการบริหารจดัการคลงัพสัดุ ของฝ่ายบริหารงานพสัดุ  พบว่า  ปัญหาท่ี
ประสบกคื็อ ในส่วนของสินคา้คงคลงัในระบบ  มีไม่เพียงพอไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้บิกไดท้นั
ความตอ้งการ ตอ้งใชเ้วลามากในขั้นตอน การขออนุมติัจดัหา  และในส่วนของศูนยจ่์ายพสัดุ  คือ  การจดัเตรียม
พสัดุ การจดัส่งพสัดุ และการไดพ้สัดุไม่ครบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ  ทาํใหผู้เ้บิกไม่พอใจต่อระดบัการให้บริการ  
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายพสัดุฝ่ายบริหารงานพสัดุ  ดว้ยการหาวิธีการพฒันาระบบการ
ทาํงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นเพื่อ
แกปั้ญหาดังกล่าว   ผูว้ิจัยซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุ มีหน้าท่ี
ควบคุม กาํกบั ดูแล  จึงมุ่งเน้นการศึกษาคร้ังน้ีในเร่ืองการพฒันาวิธีการทาํงาน โดยปรับปรุงกระบวนการและ
ขั้นตอนการทาํงาน เพือ่หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจดัการคลงัพสัดุ การกระจายพสัดุ การจดัส่งพสัดุ 
เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชพ้สัดุอยา่งรวดเร็ว  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาการจดัการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุของผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการจดัการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุ ของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 การจัดการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุของผูใ้ช้บริการ  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
แตกต่างกนั  
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรของการวิจยัเร่ืองน้ี  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ี ในหน่วยงานหอผูป่้วยฝ่าย
การพยาบาล จาํนวน 290  คน  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ  Krejcie 
และ Morgan (1970, p. 608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  165  คน 
 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การศึกษาการจดัการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุของฝ่ายบริหารงานพสัดุ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  แบ่งออกได ้ ดงัน้ี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 554

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการพสัดุ  คือ  เจา้หนา้ท่ีใน หน่วยงาน
หอผูป่้วยฝ่ายการพยาบาล  คือ  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  และ ตาํแหน่งงาน 
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  การจดัการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุ  3  ดา้น  คือ  ด้านประสิทธิภาพของ
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน  ดา้นการใหบ้ริการเบิกจ่ายและการจดัส่งพสัดุ  และดา้นสถานท่ีปฏิบติังานพสัดุ 
 3.  ขอบเขตดา้นเวลาในการศึกษาช่วงเดือน  มีนาคม – กรกฎาคม  2551 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง  แลว้สร้างเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการวิจยั โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี 
  1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.  ศึกษาสภาพทัว่ไปคลงัพสัดุและศูนยจ่์ายพสัดุของฝ่ายบริหารงานพสัดุโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย เพือ่กาํหนดกรอบงานในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะทาํการศึกษา 
  3.  สร้างแบบสอบถามใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
   ตอนท่ี  1  ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไป ของผูใ้ช้บริการ  ประกอบดว้ย  เพศ   อาย ุ 
ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  และตาํแหน่งงาน  
   ตอนท่ี  2  ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการเก่ียวกบัการจดัการคลงัพสัดุและการ
กระจายพสัดุในดา้น ต่าง ๆ ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  5 ระดบั  ของ        
ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 20  ขอ้  ดงัน้ี 
   ดา้นประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานพสัดุ จาํนวน   7   ขอ้ 
   ดา้นการใหบ้ริการเบิกจ่ายและการจดัส่งพสัดุ    จาํนวน   10  ขอ้ 
   ดา้นสถานท่ีปฏิบติังานพสัดุ   จาํนวน     3   ขอ้ 
  4.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง  (validity)   
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือให้คาํถามชัดเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 
  5.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูป้ฏิบติังาน ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัจาํนวน 30 คน  แลว้นาํขอ้มูลมาหาความเช่ือมัน่  (reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบคั (Cronbach , s Alpha  Coefficient)  ไดค่้าความเช่ือมัน่  0.864 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล   โดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนไปทาํการเกบ็
ขอ้มูลตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
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 1.  ติดต่อประสานงาน ไปยงัหัวหน้าฝ่ายบริหารงานพสัดุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย  
เพือ่ขอส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ริการพสัดุ 
 2.  การรวบรวมแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดข้อ
ความร่วมมือให้เจา้หนา้ท่ีในศูนยจ่์ายพสัดุ แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วย ฝ่าย
การพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ในเดือน พฤษภาคม  2551 
 3.  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน  140  ฉบบั  
คิดเป็นร้อยละ 84.85  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  นาํมาลงรหัส  และวิเคราะห์
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน           
t–test และ F–test  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการพสัดุ  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับ  การศึกษา  ประสบการณ์
ทาํงาน  และตาํแหน่งงาน  โดยใชค้วามถ่ี  และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุ  ของผูใ้ช้บริการพสัดุ       
โดยใชค่้าเฉล่ีย ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการคลังพสัดุและการกระจายพสัดุ  ของผูใ้ช้บริการ  
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F - test     
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย (  )  ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการคลงั
พสัดุ  และการกระจายพสัดุ  ของผูใ้ช้บริการแต่ละคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Tukey  
(Tukey’s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหอผู้ ป่วยฝ่ายการพยาบาล  หรือผู้ใช้บริการพสัดุ  ผูใ้ชบ้ริการ
พสัดุ  ส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  77.86  อาย ุ 30-40  ปี  ร้อยละ  39.29  รองลงมา  อายุ  41-50  ปี   ร้อยละ  
25.00  การศึกษา  ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  60.00  รองลงมา  ปริญญาตรี  ร้อยละ  37.14  ประสบการณ์ทาํงาน  
21  ปี  ข้ึนไป  ร้อยละ  29.29  รองลงมา  16-20  ปี  ร้อยละ  27.14  ตาํแหน่ง  เจา้หน้าท่ีพยาบาล  ร้อยละ  58.57  
รองลง  คนงานประจาํตึกผูป่้วย  ร้อยละ 25.00   
 2.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการคลังพัสดุและการกระจายพัสดุ  ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหอ     
ผู้ป่วยฝ่ายการพยาบาล  หรือผู้ใช้บริการพสัดุ  ผูใ้ชบ้ริการพสัดุ  มีความคิดเห็น  เก่ียวกบัการจดัการคลงัพสัดุและ
การกระจายพสัดุในภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X =3.31)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
  ด้านประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  ( X  = 3.25)  เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้  พบว่า  อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.51)  1  รายการคือ  
กระตือรือร้น  ขยนั  อดทนและเตม็ใจใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว  ถูกตอ้งโปร่งใส  
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง    อายุ  30-40  ปี  และ  อายุ  41-50  ปี  การศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี  ประสบการณ์ทาํงาน  16-20  ปี  ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 
  ด้านการให้บริการเบิกจ่ายและการจัดส่งพัสดุ ผูใ้ช้บริการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ( X  = 3.39)  เม่ือพิจารณาเป็น    รายขอ้  พบว่า  อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.51-3.70)  4  รายการ   คือ
  1.  การกาํหนดใหเ้บิกพสัดุไดส้ปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
  2.  การจดัส่งพสัดุถึงมือผูใ้ชอ้ยา่งรวดเร็วทนัใชง้านและตรงตามกาํหนดวนัเวลานดัหมาย 
  3.  ความสะดวกในการส่งใบเบิกพสัดุไปยงัศูนยจ่์ายพสัดุ 
  4.  การใหเ้บิกพสัดุไดทุ้กวนัในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง  การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ประสบการณ์ทาํงาน  16-20  
ปี  ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีพยาบาล 
  ด้านสถานที่ปฏิบัติงานพสัดุ ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( X  = 3.31)  เม่ือพิจารณาเป็น     รายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.19-3.43)  ทุกรายการ   คือ   
  1.  สถานท่ีของศูนยจ่์ายพสัดุ (สก.) สะอาด  มีแสงสวา่งเพยีงพอ 
  2.  ท่ีทาํการศนูยจ่์ายพสัดุ (สก.) สะดวกในการติดต่อ 
  3.  การจดัพื้นท่ีใหน้ัง่พกัระหวา่งรอรับพสัดุ 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง  อาย ุ ตํ่ากว่า  30  ปี  อาย ุ 30-40  ปี  และ  อาย ุ 51  ปี  
ข้ึนไป  การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี  ประสบการณ์ทาํงาน ตํ่ากว่า  10  ปี  16-20  ปี  และ  21  ปี   
ข้ึนไป  ทุกตาํแหน่งงาน  
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการคลังพัสดุและการกระจายพัสดุของผู้ใช้บริการ  
จําแนกตามลักษณะประชากรศาสต ร์  พบว่า  ความคิดเห็นในภาพรวมของผู ้ใช้บริการ  จําแนกตาม                 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็น รายดา้น  ดงัน้ี 
  ด้านประสิทธิภาพของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏบัิติงาน  ผูใ้ชบ้ริการ  ท่ีมีอาย ุ ต่างกนั ระดบัการศึกษา       
ต่างกนั  และประสบการณ์ทาํงาน  ต่างกนั  มีความคิดเห็น  โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ        
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ผูท่ี้มีอาย ุ ต่างกนั  มีความคิดเห็น  แตกต่างกนัอยา่งมี  นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.05  จาํนวน   1  รายการ  คือ  กระตือรือร้น  ขยนั  อดทนและเต็มใจให้บริการอย่างรวดเร็ว  ถูกตอ้งโปร่งใส        
ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา  ต่างกนั  แต่มีความคิดเห็น  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  1  
รายการ   คือ  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี   สุภาพ   อ่อนโยน  ยิ้มแย ้มแจ่มใส  และเป็นมิตรกับผู ้ใช้บริการผู ้ท่ี มี  
ประสบการณ์ทาํงาน  ต่างกนั  มีความคิดเห็น  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จาํนวน  1  
รายการ  คือ  มีการเสียสละและอุทิศเวลาในการใหบ้ริการ 
อภปิรายผล 
 1. ผูใ้ชบ้ริการพสัดุ  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุ ในภาพรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง  ( X  = 3.31)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  อยู่ในระดบั  ปานกลาง  ทุกดา้น คือด้าน
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ( X  = 3.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.51)  
1  รายการ  จากจาํนวนทั้งหมด  7  รายการ  คือ  กระตือรือร้น  ขยนั  อดทนและเต็มใจให้บริการอยา่งรวดเร็ว  
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ถูกตอ้งโปร่งใส  ด้านการให้บริการเบิกจ่ายและการจัดส่งพสัดุ  ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดเห็น  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( X  = 3.39)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.51-3.70)  4  รายการ  คือ  การกาํหนดให้
เบิกพสัดุไดส้ัปดาห์ละ 1 คร้ัง  การจดัส่งพสัดุถึงมือผูใ้ช้อย่างรวดเร็วทนัใชง้านและตรงตามกาํหนดวนั เวลานัด
หมาย  ความสะดวกในการส่งใบเบิกพสัดุไปยงัศูนยจ่์ายพสัดุ และ การใหเ้บิกพสัดุไดทุ้กวนัในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน  
และ  ด้านสถานทีป่ฏิบัติงานพสัดุ  ผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.31)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัปานกลางทุกรายการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  เทียมใจ  สุขสุภา 
(2541)  ศึกษาเร่ือง  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการดาํเนินงานเก่ียวกบัการเบิกจ่ายวสัดุและครุภณัฑ ์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ผลการศึกษา  พบว่า  ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ เจา้หน้าท่ีภาควิชา 
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงาน และ ผูอ้นุมติัการเบิกจ่ายวสัดุและครุภณัฑ ์ มีความเห็นว่า  เจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังานพสัดุ ทาํการ
เบิกจ่ายวสัดุและครุภณัฑ ์มีการขออนุมติัและมีหลกัฐานการเบิกจ่ายทุกคร้ัง  การกาํหนดวนัเบิกจ่ายวสัดุท่ีไม่ไดใ้ช้
ในกรณีเร่งด่วน และใชใ้นกรณีเร่งด่วนเหมาะสมดีแลว้  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ชัชวาล  ทองจนัทร์ 
(2539)  ไดว้ิจยัเร่ือง  การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานพสัดุในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการ
ประถมศึกษา  จงัหวดัสมุทรปราการ  ผลการวิจยัพบว่า มีการจดัระบบบริหารงานพสัดุในโรงเรียน  มีการวางแผน
และดําเนินการจัดหาพสัดุ การควบคุมพสัดุ การแจกจ่ายพสัดุ การบาํรุงรักษาพสัดุ การจาํหน่ายพสัดุ การ
ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน โดยการจดัหาพสัดุจะใชว้ิธีการจดัซ้ือ โดยการตกลงราคามาก
ท่ีสุด มีการจดัทาํบญัชีวสัดุและทะเบียนครุภณัฑใ์นการควบคุมพสัดุ  การเบิกจ่ายพสัดุจะพิจารณาตามความจาํเป็น
ในการใชพ้สัดุซ่ึงเบิกไดโ้ดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีพสัดุของโรงเรียน  การบาํรุงรักษาจะแยกประเภทและชนิดของพสัดุ
เพือ่ดูแล ตรวจสอบสภาพเพื่อพร้อมจะใชง้านไดต้ลอดเวลา  จากขอ้คน้พบดงักล่าว  สรุปไดว้่า  การบริหารจดัการ
เก่ียวกบัพสัดุ และครุภณัฑ์  ทุกหน่วยงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ  จะปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกับการ
ควบคุม  และการจาํหน่ายพสัดุซ่ึงสาํนกังานคลงัขององคก์ารนั้นจะกาํหนดไว ้ แลว้หน่วยงานจะออกระเบียบคู่มือ
ปฏิบติัภายในหน่วยงานกาํหนดความรับผดิชอบใหช้ดัเจน  มีการควบคุมการดาํเนินงานใหไ้ดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการควบคุมทั้ง  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายท่ีเป็นผูแ้จกจ่ายหรือฝ่ายพสัดุ  และฝ่ายท่ีเป็นหน่วยงานท่ีเบิกหรือ
ฝ่ายผูใ้ช้พสัดุ  รวมทั้ งการเก็บรักษาพสัดุ  เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้  หากพบว่ามีพสัดุชํารุดท่ีสามารถ
ซ่อมแซมได้จะต้องทาํการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้  หัวใจสําคญัของการบริหารจัดการพสัดุคือ  
บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในฝ่ายพสัดุ  ควรมีความร่วมแรงร่วมใจในการทาํงาน  มีความสามคัคีสามารถทาํงาน
ทดแทนกนัได ้ มีความกระตือรืนร้นอยูเ่สมอในการทาํงาน  ไม่ควรเกบ็เร่ืองการเบิกพสัดุไวน้านจนเกินไป  นัน่คือ
มีจิตสาํนึกในการทาํงาน  ใหบ้ริการอยา่งเตม็ใจ  และอุทิศเวลาใหง้านอยา่งเตม็ท่ี 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการคลงัพสัดุและการกระจายพสัดุ  ของผูใ้ชบ้ริการ
พสัดุ  จาํแนกตาม  เพศ   อายุ  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ทาํงาน  และตาํแหน่งงาน  พบว่า  ความคิดเห็นใน      
ภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ทั้ง  3  ดา้น  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการพสัดุ  
มีความคิดเห็น  โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ยกเวน้  การพิจารณาเป็นรายขอ้  มี  2  รายการ  
คือ  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  สุภาพ  อ่อนโยน  ยิ้มแยม้แจ่มใส  และเป็นมิตรกบัผูใ้ช้บริการ  ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายกุนัต่างกนั      
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  รายการ  กระตือรือร้น  ขยนั  อดทนและเตม็ใจ
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ใหบ้ริการอย่างรวดเร็ว  ถูกตอ้งโปร่งใส  และผูท่ี้ประสบการณ์ทาํงานต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  รายการ  มีการเสียสละและอุทิศเวลาในการให้บริการ  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ  วิชิต แซ่ภู่  (2546)  วิจยัเร่ือง  การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพฒันาการบริหารงานพสัดุ
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดักาํแพงเพชร  ผลการวิจยั  พบว่า  1)  ผลการเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดักาํแพงเพชร  ท่ีดาํรงตาํแหน่งตามชั้นขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  ต่างกนั  มีการบริหารงานพสัดุดา้นการจดัหา   ดา้นการควบคุมและการจาํหน่าย  ในภาพรวม  แตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  2)  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
จงัหวดักาํแพงเพชร  ท่ีดาํรงตาํแหน่งตามชั้นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่างกนั  มีปัญหาการบริหารงานพสัดุ
ดา้นการจดัหา   ดา้นการควบคุมและการจาํหน่าย  ในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั  0.05  
จากขอ้คน้พบดงักล่าว  เป็นไปตามคุณลกัษณะของผูป้ฏิบติัราชการโดยมากจะปฏิบติังานในลกัษณะทาํตามหนา้ท่ี            
ขาดความกระตือรือร้น  เก่ียงงานกนัว่าใครทาํงานมากกว่ากนั  ไม่ค่อยมีการประสานใหค้วามร่วมมือ  มีนํ้ าใจให้
การช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือต่อกนั  ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวควรมีการพฒันาโดยเฉพาะจิตวิญญาณ  ดา้นการให้บริการ  
เพื่อให้มีพฤติกรรมการบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั  และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  รวมทั้งความ
พร้อมของพสัดุท่ีมี คุณภาพเหมาะสมพร้อมใชง้านตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 คุณสมบติัของวสัดุหรือครุภณัฑ์  ควรพิจารณาดาํเนินการกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุ  หรือ
ครุภณัฑ ์ มาพร้อมกบัเร่ืองขออนุมติั  โดยมีการวางแผนประมาณการใชว้สัดุหรือครุภณัฑ์ล่วงหนา้  เพื่อให้การ
จดัซ้ือวสัดุหรือครุภณัฑท่ี์มีคุณภาพดี  ไดม้าตรฐานมีประสิทธิภาพในการใช ้ และสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร
ในองคก์าร  เร่ืองการใชว้สัดุและครุภณัฑด์ว้ยความประหยดั  และคุม้ค่า  
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ซีด ีละเมิดพระราชบัญญัตลิิขสิทธ์ิ 
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Factors Influencing Illegal CD’S Buying  deciding Case study  

In The Area BangBuathong Distr ict Province Nonthabur i. Province 
 

ว่าทีร้่อยตรีอานนท์ วมิานรัตน์** 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ   กรณีศึกษา  อาํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี  จาํนวน 400  คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม  
วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภค    
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยทุกดา้น  เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นราคา  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แต่ละดา้น พบว่า 2 อนัดบัแรกของแต่ละดา้นดงัน้ี  
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ รายการอนัดับแรก คือ แผ่นซีดีมีหลากหลายให้เลือก เช่น แผ่นเพลง แผ่นหนัง แผ่นเกมส์ 
แผน่โปรแกรมใชง้าน รองลงมา  แผน่ซีดีมีหลายรูปแบบ เช่น วีซีดี  ดีวีดี เอม็พีสาม   2.ดา้นการส่งเสริมการตลาด
รายการอนัดบัแรก  คือ  มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือหลายแผน่  รองลงมาผูข้ายมีความยนิดี และตอบคาํถามดว้ยความ
เต็มใจ   3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย รายการอนัดบัแรก  คือ  ทาํเลท่ีตั้ งในการซ้ือแผ่นซีดีไปมาสะดวก   
รองลงมา สถานท่ีจาํหน่ายแผน่ซีดีมีท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น 4. ดา้นราคารายการอนัดบัแรกคือ ราคาท่ีตํ่ามีผลต่อการซ้ือ
แผน่ซีดี  รองลงมา   ผูซ้ื้อพอใจในราคาท่ีถูกกวา่แผน่ซีดีท่ีถูกลิขสิทธ์ิ                                                                
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the factors influencing on buying decision making of 
pirate compact disc: case study in Bangbua Thong district, Nonthaburi   Province. There were 400 samples. The 
questionnaire was used as a research tool. Data analysis was shown as percentage, mean and standard deviation.    
 The findings revealed that the factors influencing on buying decision making of   pirate compact 
disc overall  were  agreed  in all aspects  descendingly, which were product , promotion,  place,  and price 
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aspects. Considered   item  by item the first two ranks in  each aspect  included  (1) in the product aspect, the 
first was variety of compact discs to buy, such as  music, movie, game, computer program, and  the second  was 
variety of compact discs, such  as VCD, DVD, MP3,  (2) in  the promotion  aspect, the first  rank  was the 
discount  provided for buying many compact disc.  the second rank was the  inquiries welcome  by  the seller, 
(3) in  the  place aspects, the first  rank  was the convenient  location, and  the second  rank  was  being  close  
to  CD stores, and  (4) in  the price aspect,  the first  rank  was the price  influencing  on  buying  compact  disc, 
and  the second  rank  was  the pirate compact  disc  cheaper  than  copyright  compact  disc .  
 
ความนํา 
 ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  ผูบ้ริโภคจาํเป็นตอ้งเลือกซ้ือสินคา้  และบริการท่ีให้ผลคุม้ค่ามากท่ีสุด  
ซ่ึงการท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกใช้จ่ายจะตอ้งคาํนึงถึงความพอใจท่ีว่าคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไปหรือไม่ (จุฑามาส เยี่ยง
สว่าง ,2547, หน้า 2) เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ในปัจจุบนัมีการใชข้องปลอมกนัมากเน่ืองจากมีปัจจยัในการดึงดูดใจ
หลายอยา่ง 
 ประเด็นท่ีควรนาํมาศึกษา คือ เหตุใดผูบ้ริโภคจึงนิยมซ้ือของปลอม รวมไปถึงการซ้ือ ซีดีปลอม หรือ
ซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ  การทาํปลอมหรือการทาํซํ้ าโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นการละเมิดพระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ และเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ความหมายของ    การปลอมแปลง คือการทาํข้ึนมาใหม่โดย
เหมือนจริงทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นหีบห่อ บรรจุภณัฑ ์เคร่ืองหมายการคา้ (Key,H,1990,p. 59)  ผูผ้ลิตส่ิงของท่ีทาํ
การเลียนแบบน้ีจะทาํให้ผูบ้ริโภคคิดว่าเป็นของแท ้ เช่นการปลอมแปลงแผ่นซีดีเพลง และภาพยนตร์  ผูผ้ลิตไม่
ตอ้งใชต้น้ทุนสูงมาก เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีเป็นจาํนวนมาก  ธุรกิจน้ีจึงสามารถทาํกาํไรไดม้าก  
 ปัญหาสาํคญัระดบัโลกท่ีพบคือมีการปลอมแปลงอยา่งแพร่หลายในทวีปเอเชีย คาดกนัว่าความเสียหาย
จะมีจาํนวนหลายพนัลา้นดอลลาร์ สินคา้ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีมีอยา่งแพร่หลายส่วนใหญ่ มีแหล่งกาํเนิดในประเทศ
จีน ประมาณ  90 เปอร์เซ็นต์ของสินคา้ทั้งหมดในตลาด จากการศึกษา พบว่า  ผูบ้ริโภคในทวีปเอเชียเป็นผูซ้ื้อ
สินคา้มากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนสินคา้ทั้งหมด จนกลายเป็นปัญหาสําคญัระดบัโลก การปลอมแปลงสินคา้ใน
ประเทศจีนยงัอยู่ในระดบัสูง เกินกว่าจะยอมรับไดอ้นัมีผลมาจาก  การปกป้องสิทธ์ิของจีนยงัไม่เพียงพอ และ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจประเภทซอฟตแ์วร์ท่ีถูกกฎหมายทัว่โลกจนสร้างความเสียหายให้กบัประเทศท่ี
ผลิตซอฟตแ์วร์และแรงงานในหลายประเทศ และสร้างความเสียหายใหป้ระเทศสหรัฐอเมริกา ปีละหลายพนัลา้น
ดอลลาร์(บทความพิเศษ,2550,หนา้ 7)ประเทศในทวีปเอเชียบางประเทศ สามารถนาํแผน่ซีดีปลอมมาขายในราคา
ท่ีถูกกว่าซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิมากกว่าร้อยละ 50 ของราคาเดิมจึงเป็นสาเหตุใหผู้บ้ริโภค  นิยมซ้ือสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ  
จึงนบัไดว้่าผูบ้ริโภคเป็นผูร่้วมมือ และมีส่วนในการสนบัสนุนสินคา้ ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงเหตุผลท่ีแทจ้ริง
ในการซ้ือสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ และปัจจยัใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้(มาลินี นิกะโสกะ,2544,หนา้ 3) 
 ปัญหาสาํคญัระดบัประเทศพบว่า  ในปี  2549  ประเทศสหรัฐอเมริกาเสียผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจ
ประเภทซอฟตแ์วร์  โดยเฉพาะกลุ่มภาพยนตร์  และกลุ่มดนตรี   จนเป็นเหตุใหผู้แ้ทนทางการคา้ของสหรัฐอเมริกา
ร้องเรียนต่อองคก์ารการคา้โลก  เร่ืองการปกป้องทรัพยสิ์นทางปํญญา   เน่ืองจากการคุม้ครองสิทธ์ิของประเทศจีน
ยงัไม่เพียงพอส่งผลให้บริษทัและแรงงานชาวอเมริกันเสียหาย และเป็นอุปสรรคในการจาํหน่ายสินคา้ท่ีถูก
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กฎหมาย (บทความพิเศษ,2550,หนา้ 7) ไดมี้การศึกษาเร่ืองการซ้ือซีดีปลอมในประเทศสิงคโปร์ มีการตอบโต้
สินคา้ปลอม มีการกวดขนัจบักุมอย่างจริงจงั พบว่าแมป้ระชากรจะมีการศึกษา มีการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง  และมีการบงัคบัใชก้ฏหมายท่ีเขม้งวด แต่ประเทศสิงคโปร์ก็ยงัสูญเสียรายไดใ้หก้บัสินคา้ปลอมจาํนวน
มาก  การปลอมแปลงมีอยา่งแพร่หลายในหลายประเทศ  ในทวีปเอเชียบางประเทศ  รวมถึงประเทศไทยจึงถูกจบั
ตามองโดยบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา    (มาลินี  นิกะโสกะ , 2544, หนา้ 3) ขอ้ความท่ีระบุถึงปัญหา  เห็นได้
จากผลการจบักมุการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย ์ ปี  พ.ศ.  2547-
2549  การปราบปรามผูล้ะเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  โดยกองบงัคบัการสืบสวน
สอบสวนคดีเศรษฐกิจ ไดร่้วมกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  และหน่วยงานภาครัฐบาล  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ดาํเนินการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิในการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  ซ่ึงปรากฎผล
การปฎิบติัอย่างชดัเจน   เป็นท่ียอมรับจากผูเ้สียหายหรือตวัแทนผูม้าติดต่อประสานงาน  ซ่ึงผลการปฏิบติังาน
ดงักล่าวขา้งตน้  ไดมี้คาํพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้  สาํหรับคดีท่ีเกิดข้ึนในปี  พ.ศ.  2547-2549 นั้นมีรายละเอียดดงัน้ี                                       

                                      ปี พ.ศ 2547  มีการจบักมุ  5,179  คดี  ของกลาง  802,496   ช้ิน.                                                              
 ปี พ.ศ 2548  มีการจบักมุ  5,647  คดี  ของกลาง 1,388,274 ช้ิน. 
 ปี พ.ศ. 2549  มีการจบักมุ  6,459  คดี ของกลาง  1,709,970 ช้ิน.                                                   
(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2549,หนา้ 1) การปฎิบติัภารกิจท่ีผ่านมาสามารถบรรลุผลดว้ยดี ก็ดว้ยไดรั้บความ
ร่วมมือจากตัวแทน และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานอยัการ ศาลทรัพยสิ์น ทางปัญญา ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ปัญหาสาํคญัระดบัธุรกิจการละเมิดลิขสิทธ์ิ ในรูปของแผ่นซีดี  ในปี 2549  ธุรกิจภาพยนตร์และเพลง  
มีการแข่งขนักนัสูงมาก  นอกจากจะแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจแลว้ยงัตอ้งแข่งขนักบัสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิอีกดว้ย   
ซ่ึงบางบริษทัมีความพยายาม ในการทาํสินคา้ให้มีราคาตํ่า เฉล่ียตํ่าสุด แผ่นละ 40  บาท  หรือตํ่ากว่าน้ี โดยเน้น
รายไดจ้ากยอดขายจาํนวนมาก แต่ก็ยงัตอ้งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกบัแผ่นซีดีท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาไม่ได ้ผูผ้ลิต
และจาํหน่ายแผ่นซีดีท่ีถูกกฎหมายไดรั้บความเสียหายจากปรากฏการณ์ดงักล่าว ทาํให้บริษทัต่างๆ  เช่น บริษทั จี
เอ็มเอ็ม พิกเจอร์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั อาร์เอส  โปรโมชัน่ จาํกดั (มหาชน)  บริษทัแกรมม่ี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั แมงป่อง จาํกดั และอีกหลายบริษทั  มีรายไดท่ี้นอ้ยลง  เพราะประสบปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ ดงักล่าวนั้น 
(วนัวิสา  บุญพิมพ,์2546 หนา้ 3) 
 การละเมิดลิขสิทธ์ิไดถู้กจบักุมและขยายตวัเพิ่มข้ึนทุกปี มีขอ้น่าสังเกตว่าเหตุใดการผลิตและจาํหน่าย
แผ่นชีดีละเมิดลิขสิทธ์ิยงัคงมีเพิ่มข้ึน  ถึงแมมี้การจบักุมอย่างต่อเน่ือง เหตุใดผูบ้ริโภคจึงมีส่วนสนบัสนุนในการ
ผลิตและจาํหน่าย  ปัจจยัใดทาํใหผู้บ้ริโภคมีส่วนสนบัสนุนการละเมิดลิขสิทธ์ิซ่ึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งทาํการศึกษาหา
คาํตอบ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยมีปัจจัยท่ี
ทาํการศึกษาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยั    ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และปัจจยัดา้นส่งเสริม
การตลาด ว่าปัจจยัใดมีส่วนในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากท่ีสุดโดยการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาในพื้นท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีมีการเจริญเติบโตของชุมชน  และมีประชากรผูบ้ริโภคพกัอาศยั
อยู ่เป็นจาํนวนมาก  ดงันั้นจึงเป็นสาเหตุใหผู้ว้ิจยัเลือกท่ีจะทาํการศึกษาในคร้ังน้ี 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซีดีท่ีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ        
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอาํเภอบางบัวทองจังหวดันนทบุรี ซ่ึงคาํนวณ         
หาได้จากสูตรของ Taro Yamane,1970, อ้างใน (เพ็ญแข  แสงแก้ว, 2541, หน้า56)  ซ่ึงกาํหนดให้มีค่าความ         
คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่างร้อยละ  5 e  =  0.05  ณ  ช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ  95  ประชากรท่ีอาศยัใน                  
อาํเภอบางบัวทอง มีจํานวน165,951 คน จาก  (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อาํเภอบางบัวทอง        
กนัยายน 2549) 
 การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  แบบแบ่งกลุ่ม  ( Cluster  Sampling )  อา้งใน  ( ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2538,  หนา้ 
172) เป็นการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆ  ตามพื้นท่ี  อาํเภอ, โดยแต่ละกลุ่มจะมี       คุณลกัษณะคละกนั และ
สมาชิกแต่ละกลุ่มจะมีความคลา้ยคลึงกนั เม่ือตอ้งการเลือกตวัอยา่งจะเลือกมาเพียงบางกลุ่ม เพื่อเป็นตวัแทนของ
ประชากร  และผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจาก หน่วยภายในกลุ่มท่ีเป็น   ตวัแทน เรียกการสุ่มตวัอยา่งน้ีว่า ( One – stage  
Cluster  Sampling ) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง         ผูท่ี้พกัอาศยัในพื้นท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ออก
แบบสอบถามเลือกช่วงเวลา     กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม   พ.ศ . 2550  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม คาํถามลกัษณะปลายปิด เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
               ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป เป็นการถามรายละเอียดด้วยปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพหลกั รายไดต่้อเดือน และลกัษณะการซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ  
  ตอนที ่2   ปัจจยัท่ีมีต่อการซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ เป็นการถามเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีต่อการเลือกใช้ซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ โดยอาศยัลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน  
ประมาณค่า 5 ระดบั  (ปทุมวรรณ  คนัยไุร,2546, หนา้ 55) เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ใชว้ิธีแจกแบบสอบถาม ใหผู้บ้ริโภคท่ีพกัอาศยัใน อาํเภอบางบวัทองจาํนวน 420 ชุดและเพื่อป้องกนั
การผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 
 2.  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีลกัษณะปลายปิด เพื่อให้ผูต้อบสามารถตอบไดอ้ย่างสะดวกและง่าย อยู่
ในขอบเขตท่ีจาํกดั ขั้นตอนในการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน ผูว้ิจยัเร่ิมลงรหสัขอ้มูลแลว้
กาํหนดตวัโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลเพื่อลงรหสัเพื่อเตรียมการประเมินผล                                                                                                                     
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลผลของการวิจยัจะนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดมาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  (Percentage)      ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํเสนอขอ้มูลในรูปของ      ตารางและขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดน้าํมา
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  SPSS for Window  สาํหรับสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์แบ่งการจาํแนกขอ้มูล ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน ใชม้าตราวดันามบญัญติั (Nominal of Scale)โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์ ราคา       ช่องทางการจดั
จาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด ใชม้าตราวดั (Ordinal Scale) โดยหาค่า ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาแลว้   มีวิธีดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1.  แยกประเภทขอ้มูล  ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ต่อไป 
   1.1  จดัประเภทของขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการวิจยัหลกั 
   1.2  จดัประเภทของขอ้มูลตามตวัแปรท่ีจะศึกษาในแต่ละขอ้ของจุดมุ่งหมาย 
  2.  รวบรวมและจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษท่ีเตรียมไวส้ําหรับการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะหข์อ้มูลตอ้งเตรียมคู่มือการลงรหสัของตวัแปรและค่าของตวัแปร 
  3.  การวิเคราะห์ขอ้มูล  พิจารณาเลือกใชว้ิธีทางสถิติหรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกบัปัญหา
ของการวิจยั  ลกัษณะของขอ้มูล  และระดบัของขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาในแต่ละปัญหาโดยเฉพาะการเลือกใชส้ถิติ  
ตอ้งพจิารณาขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสถิตินั้นประกอบดว้ย 
  4.  การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  นาํเสนอรูปตาราง  และการบรรยายท่ีทาํให้เขา้ใจง่าย
และมีความชดัเจน 
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีสําคัญ มีดังน้ีพิจารณาจุดมุ่งหมายของการวิจัย สถิติท่ีใช้ต้องให้ผล
วิเคราะห์ตรงจุดมุ่งหมายของการวิจยักลุ่มตวัอย่างจุดมุ่งหมายของการวิจัยตอ้งการบรรยายขอ้มูลตามสภาพท่ี
เป็นอยู ่ สถิติท่ีเลือกใช ้ เป็น สถิติเชิงพรรณนา 
  1.  สถิติเชิงพรรณาหรือสถิติแบบบรรยายท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นการบรรยายคุณลกัษณะต่างๆ   
  2.  มชัฉิมเลขคณิต  การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (measures  of  central  tendency) เป็น
การอธิบายลกัษณะของขอ้มูลท่ีทาํให้ทราบ ค่ากลาง ของขอ้มูลทั้ งหมด สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยั    
ใชค่้าเฉล่ีย ( mean = x  )   
 
สรุปผลการวจิยั 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็น เพศหญิง มีค่าเฉล่ีย  ร้อยละ 56.25 รองลงมา  คือ  เพศชาย ร้อยละ 43.75  มีอายรุะหว่าง 21 – 30  ปีมากท่ีสุดมี
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ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ 36.75  รองลงมามีอายรุะหว่าง 31-40 ปีมีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 31.00 มีสถานภาพโสด มากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 58.75  รองลงมา สถานภาพสมรสมีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 31.75 สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 38.25 รองลงมา สาํเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ป.ว.ส มีค่าเฉล่ีย    ร้อยละ31.25  อาชีพรับจา้งมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  ร้อยละ32.00 รองลงมาอาชีพรับราชการ มีค่าเฉล่ีย  ร้อยละ22.00  มีรายไดน้อ้ยกว่า 10,000 บาทต่อ
เดือนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 43.75 รองลงมามีรายได ้10,001-20,000 บาท มีค่าเฉล่ีย  ร้อยละ34.00 
 ส่วนที่  2  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซีดีละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ จากการศึกษา   
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ดงัน้ี  
ในภาพรวมอยู่ระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ระดบัเห็นดว้ย ( x =3.71- x =3.92) 4  รายการ
เรียงลาํดบั ดงัน้ี 
  1. ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( x =3.92) โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่ แผ่นซีดี มีหลากหลายให้เลือก เช่น แผ่นเพลง แผ่นภาพยนตร์ แผ่นเกมส์ แผ่นโปรแกรมใช้งาน 
( x =4.34) รองลงมาแผ่นซีดี มีหลายรูปแบบ เช่น แผ่นวีซีดี แผ่นดีวีดี แผ่นเอ็มพีสาม ( x =4.28) และน้อยท่ีสุด
แผน่ซีดีมีการรับประกนั( x =3.46)  ตามลาํดบั 
  2. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูร่ะดบัเห็นดว้ย ( x =3.87) โดยปัจจยั ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการใหส่้วนลดเม่ือซ้ือหลายแผน่ ( x =3.98) รองลงมาผูข้ายมีความยนิดีและตอบคาํถามดว้ย
ความเตม็ใจ( x =3.94)และนอ้ยสุดมีการแจกคูปองสะสมแตม้เพื่อแลกแผน่ซีดี ( x =3.70)  ตามลาํดบั 
  3. ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( x =3.77)โดยปัจจัย ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่  ทาํเลท่ีตั้งร้านในการซ้ือแผ่นซีดีไปมาสะดวก ( x =3.97) รองลงมาสถานท่ีจาํหน่ายแผ่นซีดี    
มีท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น( x =3.83)   ร้านจาํหน่ายแผน่ซีดี  มีเวลาเปิดปิดท่ีแน่นอน( x =3.63)  ตามลาํดบั   
  4. ปัจจัยด้านราคา ในภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( x =3.71)โดยปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ ราคาท่ีตํ่ามีผลต่อการซ้ือแผ่นซีดี( x =4.03) รองลงมาผูซ้ื้อพอใจในราคาท่ีถูกกว่าแผ่นซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิ
( x =3.75)และนอ้ยท่ีสุดราคาของแผน่ซีดีมีความยติุธรรมสมเหตุสมผล   ( x =3.54)  ตามลาํดบั   
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือซีดีละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 
กรณีศึกษา อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี อภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ แสดงความ
คิดเห็น ระดบั เห็นดว้ยโดยเรียงลาํดบัดงัน้ี  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ รองลงมา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และปัจจยัดา้นราคา  
 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   การกาํหนดกลยุทธ์การบริหารการตลาดไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจท่ีผลิตสินคา้
หรือบริการใดก็ตามต่างตอ้งพิจารณาถึงลูกคา้ กล่าวคือในการวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตอ้งพิจารณาถึงความ
จาํเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ั้นๆเป็นหลกัเพื่อธุรกิจ    นาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด การเขา้ใจถึงความตอ้งการและสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้จะ
สามารถสร้างความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ได ้ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูพ้กัอาศยัท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็น ระดบั เห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 565

ตดัสินใจซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ กรณีศึกษา อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  คือ ในขอ้แผ่นซีดีมี
หลากหลายใหเ้ลือก เช่น แผน่เพลง แผน่ภาพยนตร์ แผน่เกมส์ แผน่โปรแกรมใชง้าน แผน่ซีดีมีหลายรูปแบบเช่น วี
ซีดี ดีวีดี เอม็พีสาม และแผน่ซีดีมีคุณภาพไม่ต่างจากแผน่ท่ีมีลิขสิทธ์ิแสดงว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูข้ายใชก้ลยุทธ์ส่วน
ประสมทางด้านผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ    ผูบ้ริโภค   สอดคลอ้งกับ  แนวคิด
การตลาด Marketing Consept ของ  ฟิลิป  คอตเลอร์(Philip Kotler)  (สุดาดวง  เรืองจิระ,2538,หนา้ 3) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์คือ การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดรูปแบบต่างๆ ของตวัผลิตภณัฑ ์ช่ือตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์คุณภาพ 
คุณประโยชน์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (มาลินี นิกะโสกะ, 2544,หน้า 120)  ทาํการศึกษา พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสําคญัระดบัมากต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การมีสินคา้จาํหน่ายหลายรูปแบบการมี
สินคา้ตรงความตอ้งการ และสินคา้มีคุณภาพดี 
 ดงันั้นผูพ้กัอาศยัในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัและแผน่ซีดีมีคุณภาพไม่ต่างจากแผ่นซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิจึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ  
 2.  ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการตลาดของธุรกิจ
ในการกาํหนดกลยทุธ์การบริหารการตลาด ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจท่ีผลิตสินคา้หรือบริการใดก็ตามต่างตอ้งพิจารณา
ถึงพฤติกรรม และความต้องการของลูกคา้เพ่ือท่ีจะเลือกวิธีท่ีติดต่อส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงและจูงใจลูกคา้ได้
เหมาะสม จากการศึกษา  พบว่า  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูพ้กัอาศยัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ แสดง
ความคิดเห็น  ระดับ  เห็นด้วย  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล  ต่อการตัดสินใจซ้ือซีดีละเมิด
พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ กรณีศึกษา อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  คือ มีการให้ส่วนลดเม่ือซ้ือหลายแผ่น     
ผูข้ายมีความยินดีและตอบ    คาํถามดว้ยความเต็มใจ  ผูข้ายแผ่นซีดี มีความสุภาพในการให้บริการ  ผูข้ายแผน่ซีดี 
ให้ความรู้ใน   ตัวสินคา้เป็นอย่างดี  และมีการแจกคูปองสะสมแต้ม เพื่อแลกแผ่นซีดี  สอดคล้องกับแนวคิด
การตลาด Marketing Concept  ของ ฟิลิปส์ คอตเลอร์(Philip Kotler) (สุดาดวง  เรืองจิระ,2538,หนา้3)  ส่วนประสม
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การตดัสินใจเก่ียวกบัผูซ้ื้อเพื่อสร้าง  ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ คือ 
การตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกวิธีการต่างๆ ท่ีจะส่ือความกบัตลาด เป้าหมายใหท้ราบถึง ขอ้มูลต่างๆ ของผลิตภณัฑ์
ท่ีเสนอขาย โดยผา่นส่ือโฆษณาการขายโดยบุคคล การส่งเสริมการตลาด และ การประชาสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ (กฤษ ประสานศิลป์ชัย,2547,หน้า45) ทาํการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ความสําคญัระดบัมาก ต่อปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองอธัยาศยัท่ีดีของพนกังานขายความสามารถในการ
แนะนาํซีดีของพนกังานขาย   และความสามารถในการนาํเสนอซีดีของพนกังานขาย  
 ดงันั้นผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย  ของแผ่นซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิ  จึงทาํใหมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ  ซ้ือ และมีการลดราคาเม่ือซ้ือ
หลายแผ่นผูข้ายมีความสุภาพ มีความรู้ในตวัสินคา้เป็นอย่างดี ช้ีใหเ้ห็นว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดใ้ช้
ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดได ้เหมาะสมตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3.  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  การจดัจาํหน่ายตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายสถานท่ีและ
เวลาในการจดัจาํหน่ายในการให้บริการกบัลูกคา้  กล่าวคือ  ลูกคา้ควรจะเขา้ถึงไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้น
เวลาและสถานท่ี ท่ีลูกคา้เกิดความสะดวกท่ีสุด จากการศึกษา พบว่า  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูพ้กัอาศยั
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ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ แสดงความคิดเห็น ระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ กรณีศึกษา อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  คือ   ทาํเลท่ีตั้ง
ร้านในการซ้ือแผ่นซีดีไปมาสะดวก สถานท่ีจาํหน่าย แผ่นซีดีมีท่ีตั้ งอยู่ใกลบ้า้น ร้านจาํหน่ายแผ่นซีดีมีท่ีตั้ งร้าน
แน่นอน  ร้านจําหน่ายแผ่นซีดีมีป้ายช่ือร้านท่ีแน่นอน  และร้านจําหน่ายแผ่นซีดีมี เวลาเปิดปิดท่ีแน่นอน       
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการตลาด Marketing Conceptของ (Philip Kotler)   (สุดาดวง  เรืองจิระ,2538, หนา้ 3) ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  คือ การตดัสินใจเก่ียวกบัการเลือกสถานท่ี  เวลาท่ีสินคา้และ
บริการจะถูกนาํไปเสนอขาย ใหถึ้งตลาดเป้าหมายนั้นๆ กิจการจะตดัสินใจทางเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายและ
พฒันาระบบขนส่ง เพ่ือใหสิ้นคา้ถูกเสนอขายในสถานท่ีลูกคา้ตอ้งการจะซ้ือ ในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ(กฤษ ประสานศิลป์ชยั,2547,หนา้45) ทาํการศึกษาพบว่า สถานท่ีซ้ือแผ่นซีดีท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น  
ใกลส้ถานศึกษา และมีความสะดวกในการซ้ือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่ซีดี  ของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั 
ผลการศึกษาของ (จรัญญา วิภาตะพนัธ์,2549,หน้า80) ทาํการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั 
ระดบัมาก ต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตั้งของสถานท่ีจดัจาํหน่ายอยูใ่นเขตชุมชน สะดวกใน
การเดินทาง มีการจดัเรียงตามประเภทสินคา้  และวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ 
 ดงันั้นผูพ้กัอาศยัใน อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า  ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย  ของแผน่ซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ  จึงทาํใหมี้อิทธิพลต่อ     การตดัสินใจซ้ือ และทาํใหผู้พ้กั
อาศยัมีความสะดวกช้ีให้เห็นว่าด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายได้ใช้ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาํหน่ายไดเ้หมาะสม   ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 4.  ปัจจัยด้านราคา  การจาํหน่ายแผน่ซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุน
มากนกั  อีกทั้งยงัเป็นสินคา้ท่ีหาซ้ือไดง่้าย และตามบา้นพกัส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองเล่นแผ่นซีดี  ดงันั้นจึงมีการแข่งขนั
กนัอยา่งสูง   สาํหรับการวางแผนดา้นราคา  นอกเหนือจากตน้ทุนในการผลิต  การให้บริการ และการบริหารแลว้ 
ตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุน  ของลูกคา้เป็นหลกัดว้ย  ธุรกิจตอ้งพยายาม ลดตน้ทุน และภาระท่ีลูกคา้ตอ้งรับผิดชอบ  
ตั้งแต่ค่าใชจ่้ายสําหรับผลิตภณัฑร์วมถึง   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยทั้งดา้นเวลา  และความรู้สึกทางลบต่างๆท่ี
ลูกคา้อาจไดรั้บดว้ย จากการศึกษา พบว่า  ปัจจยัดา้นราคา ผูพ้กัอาศยัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ แสดงความ
คิดเห็น ระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ กรณีศึกษา อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  คือ  ราคาท่ีตํ่ามีผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือแผน่ซีดี  ผูซ้ื้อพอใจ
ในราคาท่ีถูกกว่าแผน่ซีดีท่ีถูกลิขสิทธ์ิ  เพราะราคาท่ีตํ่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่ซีดี  แผน่ซีดีมีป้ายแสดงราคาท่ี
ชัดเจน  รู้สึกคุม้ค่าท่ีซ้ือแผ่นซีดีมาใช้  ราคาของแผ่นซีดี มีความยุติธรรมสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบั แนวคิด
การตลาด Marketing Consept ของ ฟิลิป  คอตเลอร์(Philip Kotler) (สุดาดวง  เรืองจิระ,2538,หนา้ 3) ส่วนประสม
การตลาดทางดา้นราคา คือ การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดเบ้ืองตน้สาํหรับแต่ละผลิตภณัฑ ์การกาํหนดส่วนเพิ่ม 
การกาํหนดส่วนลดแก่ลูกคา้ การปรับปรุงราคาให้สอดคลอ้งกบัความเคล่ือนไหวของตน้ทุน สอดคลอ้งกบัการ
แข่งขนัตลาดเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัปฏิกิริยาของลูกคา้ เป้าหมายแต่ละกลุ่ม สอดคลอ้งกบัขั้นตอนต่างๆ ในวงจร
ชีวิต ผลิตภณัฑ ์ราคาเป็นกลไกสาํคญัท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา้ใหส้ามารถสร้างปฏิกิริยาจากลูกคา้ไดง่้าย การยอมรับ
ราคาท่ีกาํหนดข้ึน ราคาจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสินใจท่ีผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งใหค้วามสนใจมากเป็นพิเศษ  
สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีจุง ชาร์ล  จุง (charl jung) (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์2538,หนา้54) การศึกษาถึงรูปแบบบุคลิคภาพท่ี
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จะมีผลต่อกระบวนการขอ้มูลของผูบ้ริโภคการตดัสินใจซ้ือ บุคลิกภาพเก่ียวขอ้งกบัการรู้สึกนึกคิด  ซ่ึงช่วยให้
นกัการตลาดสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดไ้ดแ้ก่การใช ้เหตุผล-ความคิด คือความมี   เหตุผลใน
การตดัสินใจทศันะดา้นเหตุผลและหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวก้ารตดัสินใจโดยมุ่งวตัถุประสงค ์การพิจารณาด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เป็นความอ่อนไหวด้านราคา  การหลีกเล่ียงความเสียหายในการซ้ือสินคา้และสะท้อนถึง
ส่ิงจูงใจส่วนตวั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ    (ปนดัดา ดชัชานนท,์2545,หนา้45)   ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติในเชิงบวก  ในเร่ืองการใหมี้การลดราคาซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และปัจจยัดา้นราคาเป็น
ส่ิงสาํคญัส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือซีดี และซีดีละเมิด พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือก
หน่ึงของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  (ปิยะ ธนะกาญจน์,2537,หนา้55)  ท่ีไดศึ้กษา พฤติกรรมการซ้ือ
เทปเพลงสากลลิขสิทธ์ิ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่พบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเทปเพลงสากลลิขสิทธ์ิ
ของผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีส่ิงท่ีคาํนึงถึงในการเลือกซ้ือ  คือดา้นราคา  ผูบ้ริโภคมีความเห็นว่าเทปเพลง
สากลท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ มีราคาต่างกนั  จะมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือมาก  และราคาของเทปเพลงสากลท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ราคาแพงเกินไป 
 ดงันั้นผูพ้กัอาศยัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีมีความเห็นว่า  
ปัจจยัดา้นราคา  ราคาของแผน่ซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งราคาแพงเกินไป  กว่าแผ่นซีดีท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิจึงมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงราคาถูกกว่าเพราะราคาท่ีตํ่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั ใน
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จึงเป็นปัจจยัท่ีมี        อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ จากการศึกษาพบว่าแผ่นซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิท่ีมีหลายรูปแบบให้
เลือก แผ่นซีดีมีหลากหลายเช่นแผ่นเพลง แผ่นภาพยนตร์ แผ่นเกมส์ แผ่นโปรแกรมใช้งาน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือแผ่นซีดีของผูบ้ริโภค แสดงให้เห็นว่าแผ่นซีดีท่ีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิเป็นท่ีนิยม จึงมีการ
ลอกเลียนแบบกนัมาก และคุณภาพไม่ต่างกนัมากนกัจึงควรพฒันาคุณภาพใหแ้ตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น คุณภาพ
ของภาพ และเสียง ดงันั้นผูผ้ลิตหรือจาํหน่ายควรแสดงใหผู้บ้ริโภคเล็งเห็นถึงความคุม้ค่าในคุณภาพของแผ่นซีดีท่ี
มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งในเร่ืองของ คุณภาพของภาพ และเสียงเพือ่ใหผู้บ้ริโภครู้สึกยนิดีท่ีจะเลือกจ่ายเงินในราคาท่ีสูงกว่า
เพือ่ลดความเส่ียงดา้นคุณภาพของแผน่ซีดีท่ีจะซ้ือ 
 2.  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่าการซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิของ
ผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่าการชักจูงของผูข้ายมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ
แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถซ้ือแผ่นซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิไดท้ัว่ไปจึงควรใหผู้ข้ายเสนอขายสินคา้แผน่ซีดี
ท่ีถูกลิขสิทธ์ิเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยตรงโดยใชพ้นกังานขายนาํสินคา้เสนอขายตามหมู่บา้น และท่ีพกัอาศยั จึงควรให้
ผูข้ายเสนอขายสินคา้ท่ีถูกลิขสิทธ์ิเขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยตรง โดยนาํสินคา้เสนอขายตามหมู่บา้นและท่ีพกัอาศยั   และ
ใหค้วามรู้แก่ผูข้ายใหรู้้ถึงผลกระทบจากการขายซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิมากกว่าประโยชน์ท่ีไดรั้บ และ
ทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาซ้ือซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
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 3.  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่า ซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิสามารถ
ซ้ือหาไดท้ัว่ไป ดงันั้นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่าย ควรใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดา้นคอมพิวเตอร์ในดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย โดยใหมี้การสั่งซ้ือแผ่นซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งไดท้างอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ดงันั้นผูผ้ลิต
และจัดจาํหน่ายควรใช้วิธีขยายสาขาร้านจาํหน่ายแผ่นซีดีท่ีถูกตอ้งให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคมากข้ึนและให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภครู้ถึงผลกระทบจากการซ้ือแผน่ซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิมากกวา่ประโยชนท่ี์ไดรั้บ   
 4.   ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่าผูซ้ื้อซีดีละเมิดพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิพอใจในราคาท่ีถูกกว่า
ซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง เพราะทาํใหผู้ซ้ื้อมีโอกาสไดใ้ชสิ้นคา้ราคาถูกท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนัไม่มากนกั หรือทาํให้
ผูบ้ริโภคเห็นถึงความคุม้ค่าโดยการทาํใหแ้ผ่นซีดีมีขอ้แตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดั เช่นการทาํบรรจุภณัฑใ์หส้วยงามมี
คุณค่าสมควรแก่การเกบ็รักษาเพือ่สร้างความแตกต่างในดา้นคุณค่าเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา จึงพิจารณาว่าควรปรับ
ลดราคาใหต้ํ่าอาจไม่ตอ้งลดราคาเท่ากบัแผน่ซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิ แต่ใหใ้กลเ้คียงกนัในดา้นราคา และเน่ืองจากแผ่น
ซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งมีความน่าเช่ือถือดา้นคุณภาพมากกว่าจะทาํใหผู้บ้ริโภคนิยมซ้ือซีดีท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบล          
สําโรงใต้ อาํเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ในรูปแบบซิปป์ ในด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท                     
ด้านปัจจัยเ บ้ืองต้น   ด้านกระบวนการ   ด้านผลการดําเนินงาน และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ                  
ในการดาํเนินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริหาร
โครงการ ผูรั้บผิดชอบโครงการและผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 272 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค�าร�อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูบ้ริหารโครงการ กลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการและกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี ผล
การประเมินโครงการในภาพรวมและจาํแนกเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ปัญหาและขอ้เสนอแนะมีดงัน้ี 
คือ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูบ้ริหารโครงการปัญหาท่ีสูงสุด คือจาํนวนเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเดือนละ 
300 บาทนอ้ยเกินไป รองลงมาคือผูสู้งอายุท่ีมีอายุ ครบ 60  ปีไม่ไดรั้บเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพครบทุกคน  ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการปัญหาสูงสุด คือ ผูสู้งอายุบางรายไม่มารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุ ตามกาํหนดเวลา ส่งผลให้ถูกตดัสิทธ์ิการรับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ รองลงมาคือญาติของผูสู้งอายุท่ี
ได้รับมอบฉันทะให้มารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุนําเงินไปใช้  ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
โครงการปัญหาสูงสุด  คือ จาํนวนเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเดือนละ 300 บาทน้อยเกินไป รองลงมาคือ
ผูสู้งอายเุดินทางมารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพไม่สะดวกเน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพและค่าใชจ่้าย ขอ้เสนอแนะ
คือ ควรเพิ่มเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํรงชีพ ควรเพิ่มงบประมาณการ
จ่ายเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายท่ีุมีอายคุรบ 60 ปี ใหไ้ดรั้บอยา่งทัว่ถึง 
 
Abstract 
 The objectives of the research  were  to evaluate the project welfare cowries  for seniors in 
Somrongtai Municipality, Prapradang District, Samutprakarn Province by CIPP Model, which were context , 
                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
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input,  process  and product, and  to  study  problems  and  suggestions  for  running  the  project. The  sample  
were  272 people which were administrators, operators and co-operators. The questionnaire was an instrument 
for collecting data. Statistics for analyzing data were percentage, mean and  standard deviations. 
 The research found that the evaluation by administrators , operators and co-operators in overall and 
each aspect were at high level. Problems and suggestions were as follows:- in the opinions of  administrators 
the highest problem was the 300 baht welfare cowries for each senior was too least and the second problem was 
all of the 60 year seniors didn’t get the welfare cowries. In the opinions of the operators the highest problem 
was some of the seniors didn’t come to get the welfare cowries in time which effected to be deprived the right 
to get the welfare cowries. The second problem was that the seniors relations who authorized to get the welfare 
cowries spent all the money. In the opinions of the  co-operators,   the highest problem was that the 300 baht 
welfare cowries was too least. The second problem was the inconvenient transportation for seniors because of 
healthy problem and expenses. All of the sample groups suggested that the welfare cowries should be increased 
suitably and enough for living and the welfare cowries budget should be increased for  all 60 years old seniors.  
 
ความนํา 
 เทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัทาํโครงการ
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ  ตามท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากสํานักงานพฒันาสังคมและความมัน่คง           
ของมนุษย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีกองสวสัดิการสังคมทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบการดาํเนินโครงการ เร่ิมตั้งแต่        
ปีพ.ศ. 2548 ไดใ้หก้ารช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ียากไร้ จาํนวน 500 คน ดว้ยเงินงบประมาณ จาํนวน 1,800,000 บาท 
และสําหรับปี พ.ศ. 2549  ไดใ้ห้การช่วยเหลือผูสู้งอายุเพิ่มข้ึน จาํนวน 700 คน ดว้ยเงินงบประมาณ จาํนวน 
2,520,000 บาท  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาช่วยเหลือผูสู้งอายเุป็นเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุคือ 
1. ผูสู้งอายุตอ้งมีภูมิลาํเนาอาศยัอยู่ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้ 2. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ          
3. ถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูและไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้โดยผูสู้งอายท่ีุผา่นเกณฑก์าร
พิจารณาจะไดรั้บเงิน รายละ 300 บาทต่อเดือนตลอดชีพ เพื่อช่วยเหลือใหผู้สู้งอายุมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและ
ลดปัญหาการขาดผูดู้แล ซ่ึงการดาํเนินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายน้ีุเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง โดยมีผูสู้งอายุ
แจง้ความประสงคเ์พื่อขอรับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพเพิ่มจาํนวนมากข้ึนทุกปี ดงันั้น จึงตอ้งมีการคดัเลือกผูสู้งอายุ
ท่ีตอ้งไดรั้บความช่วยเหลืออย่างมีขั้นตอนและมีความยุติธรรม เหมาะสม และสมควรมากท่ีสุดตามหลกัเกณฑ ์     
ท่ีกาํหนดแต่ยงัขาดการประเมินโครงการอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ผู ้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้า ท่ีในตําแหน่งผู ้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ณ  เทศบาลตําบลสําโรงใต ้              
อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาลตาํบลสําโรงใต  ้พิจารณาเห็นว่าสมควรมีการประเมินผลโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไป
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และไดว้ิเคราะห์วา่การประเมินรูปแบบซิปป์ มีสาระครอบคลุมทุกมิติของ
โครงการ ช่วยใหไ้ดค้าํตอบ การบริหารจดัการโครงการทุกแง่มุม ผูป้ระเมินจึงเลือกใชก้ารประเมินรูปแบบซิปป์                    
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(CIPP Model)  ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีประกอบดว้ย การประเมิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มหรือ
บริบท (context evaluation) การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ (input evaluation) การประเมินดา้นกระบวนการ  
(process evaluation) และการประเมินด้านผลการดาํเนินงาน (product evaluation) โดยมุ่งให้ผลการวิจยัเป็น
แนวทางพฒันาการดาํเนินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ใหเ้ป็นระบบสนองเจตนารมณ์ของโครงการในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนผูสู้งอายุ
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั   

1. เพื่อประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต้ อาํเภอ              
พระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ ใน 4 ดา้น ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มหรือ
บริบทของโครงการ  ดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ของโครงการ  ดา้นกระบวนการของโครงการ และดา้นผลการดาํเนินงาน
ของโครงการ  

2. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารโครงการ ได้แก่ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาลและผูอ้าํนวยการ
กองสวสัดิการและสังคม ผูรั้บผิดชอบโครงการ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์และผูช่้วยนักสังคมสงเคราะห์ 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้
จาํนวนทั้งส้ิน 700 คน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็น  ผูบ้ริหารโครงการ  ผูรั้บผิดชอบโครงการ และผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ  ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้มาจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี และมอร์แกน         
(R.V. Krejcie และ D.W. Morgan) ตามแนวทางการศึกษาของ ธานินทร์  ศิลป์จารุ ( 2548, หนา้ 50 - 64) และ     
ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นประชากร  ซ่ึงจาํแนกไดด้งัน้ี ผูบ้ริหารโครงการ จาํนวน 20 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
19  คน  ผูรั้บผิดชอบโครงการ จาํนวน 5  คน เป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 700 คน         
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  248  คน รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  272  คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่น 0.91 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  1. สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ ระดบัการศึกษา
และตาํแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานโครงการ  
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  2. ถามการประเมินการดําเนินงานโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบล      
สาํโรงใต ้ อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ ใน 4  ดา้น คือ การประเมินดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท 
การประเมินดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้  การประเมินดา้นกระบวนการ และการประเมินดา้นผลการดาํเนินงาน  

   3. ถามปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ขอความร่วมมือจากผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี และ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยนาํแบบสอบถามไปแจก
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูลจาํนวน 272  ฉบบั  จากนั้นไดไ้ปขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
                     1. วิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐาน  ด�านสถานภาพ  เพศ ระดบัการศึกษาโดยหาความถ่ี และค�าร
�อยละ 
                     2. วิเคราะห�การประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จาํนวน 4 ดา้น คือ ด�านสภาพ
แวดล�อมหรือบริบท ด�านป�จจยัเบ้ืองต�น ด�านกระบวนการ และด�านผลการดาํเนินงาน โดยหา
ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
                     3. วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะ โดยหาความถ่ี และบรรยายเป็นความเรียง 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหารโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาคือระดับปริญญโท ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
โครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด  รองลงมาคือระดบัปริญญาโท และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ไม่ไดเ้รียน          

2. การประเมนิโครงการสวสัดกิารเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย  ุ 
    ผลการประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต  ้ อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 4 ดา้น ในภาพรวมมีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ( =3.84) 
จาํแนกตามกลุ่มผูป้ระเมินพบว่า กลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ ประเมินว่ามีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจอยู ่         
ในระดบัมาก (  =4.06)เช่นเดียวกบักลุ่มผูบ้ริหารโครงการ (  =3.77) และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (  =3.71)      
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นทั้ง 3 กลุ่ม มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและทุกขอ้ ( =3.68-3.92)  

 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบล
สําโรงใต้  อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  
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 3.1 ปัญหาของกลุ่มผูบ้ริหารโครงการ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุดคือ จาํนวนเงินสวสัดิการเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอาย ุเดือนละ 300 บาทยงันอ้ยเกินไปรองลงมาคือ ผูสู้งอายท่ีุมีอายคุรบ 60 ปี ไม่ไดรั้บเงินสวสัดิการเบ้ีย
ยงัชีพครบทุกคน   

 3.2 ปัญหาของกลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุดคือ ผูสู้งอายบุางรายไม่มา
รับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ตามวนั เวลาท่ีกาํหนดส่งผลให้ถูกตัดสิทธ์ิการรับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
ประจาํปีนั้น รองลงมาคือ ญาติของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บมอบฉันทะให้มารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุนาํเงิน       
ไปใช ้  

 3.3 ปัญหาของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุดคือ จาํนวนเงินสวสัดิการเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอายุ เดือนละ300 บาท ยงัน้อยเกินไป รองลงมาคือผูสู้งอายุเดินทางมารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพไม่
สะดวกเน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพและค่าใชจ่้าย 

ขอ้เสนอแนะการประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลสาํโรงใตข้อง
กลุ่มผูบ้ริหารโครงการ  ผูรั้บผิดชอบโครงการ และผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบว่า ควรเพิ่มเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายใุหเ้หมาะสมและเพียงพอต่อการดาํรงชีพ ควรเพิ่มงบประมาณการจ่ายเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายท่ีุมี
อายคุรบ 60 ปี ใหไ้ดรั้บอย่างทัว่ถึง ควรแจง้ใหผู้น้าํชุมชนประสานกบัผูไ้ดรั้บเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุห้
มาตามวนัเวลาภายในกาํหนด ควรส่งเจา้หนา้ท่ีออกตรวจเยี่ยมเป็นประจาํ ควรประสานคณะกรรมการชุมชนให้
ตรวจสอบผูสู้งอายท่ีุตกการสาํรวจในพ้ืนท่ี 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการประเมินโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต  ้ อาํเภอ        
พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

  1. การประเมินโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระ
ประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นด้านกระบวนการ 
และด้านผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี   

      1.1 ผลประเมินโครงการดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบท โดยรวมทั้ง 3 กลุ่มและพิจารณาเป็นราย
ข้อ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการอยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้ ง 10 ข้อค่าเฉล่ียระหว่าง 3.60-4.40 
ประกอบดว้ยกลุ่มผูบ้ริหารโครงการ ประเมินรายขอ้ว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงการในระดบัมากท่ีสุด 
1 ขอ้ ค่าเฉล่ีย=4.60 และผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 8 ขอ้ค่าเฉล่ียระหว่าง3.60-4.00 ส่วนกลุ่มผูรั้บผิดชอบ
โครงการ ผลการประเมินรายขอ้พบว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงการอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ค่าเฉล่ีย
ระหว่าง 3.89-4.36 และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผลประเมินรายขอ้พบว่ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงการ                        
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.58 - 4.31 และมี1ขอ้มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง = 3.16 สอดคลอ้งกบั                         
(สมบติั  ธาํรงธัญวงศ,์ 2543, หนา้16) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะถึงปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั คือ       
การจดัสรรทรัพยากร เงินทุน เวลา บุคลากร เทคโนโลยโีดยใหมี้การใชแ้ละกระจายใหเ้หมาะสมกบัเป้าหมาย 
                           1.2 ผลการประเมินโครงการดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ โดยรวมทั้ง 3 กลุ่ม และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้       
มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับการดาํเนินโครงการในระดับมากทุกขอ้ ทั้ ง10 ขอ้ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.65-4.23 
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ประกอบด้วยกลุ่มผูบ้ริหารโครงการผลการประเมินรายขอ้พบว่า มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการดาํเนิน
โครงการ 8 ขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง3.60-4.40 ส่วนกลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการผลการประเมินรายขอ้พบว่า ผลการ
ประเมินมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการดาํเนินโครงการอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทั้ง 10 ขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง 
3.57-4.36 และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผลการประเมินรายขอ้พบว่า ผลการประเมินมีความเหมาะสอดคลอ้งกบั
การดาํเนินโครงการทุกขอ้ ทั้ง 10  ขอ้  ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.60 - 4.27  เช่นเดียวกบักลุ่มผูรั้บผดิชอบโครงการ  
สอดคลอ้งกบั(ศุภชยั ยาวะประภาษ,2540,หนา้23)ไดใ้หข้อ้เสนอแนะถึงปัจจยัท่ีกาํหนดความสาํเร็จหรือลม้เหลว
ของการนาํนโยบายไปปฏิบติัประกอบดว้ยประเภทของนโยบายและผลประโยชน์สัมพนัธ์ของนโยบายท่ีผลกัดนั
ใหเ้กิดข้ึนมาและความเห็นผลไดข้องนโยบาย  
                            1.3 ผลการประเมินโครงการดา้นกระบวนการ โดยรวมทั้ง 3 กลุ่มและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้        
มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงการเป็นท่ีพึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.77 - 4.17 
ประกอบดว้ยกลุ่มผูบ้ริหารโครงการผลการประเมินรายขอ้พบว่ามีความเหมาะสมโครงการเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 8 ขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.60 - 4.40 ยกเวน้ 2 ขอ้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง = 3.40 ส่วนกลุ่ม
ผูรั้บผดิชอบโครงการผลการประเมินรายขอ้พบวา่มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงการเป็นท่ีพึงพอใจในระดบั
มากทุกขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.89-4.26  และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการผลการประเมินรายขอ้พบว่า ผลการประเมินมี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงการเป็นท่ีพึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ทั้ง 10 ขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.57 - 3.92  
เช่นเดียวกบักลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ สอดคลอ้งกบั (ชวลิต  กิจพิบูลย,์ 2546,หนา้ 26) ใหท้ศันะในการควบคุม
การดาํเนินนโยบายและความผูกพนัขององคก์รหรือบุคคลสําคญัเพ่ือนาํไปสู่กระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติั
และอ่ืน ๆ 
                           1.4  ผลการประเมินโครงการดา้นผลการดาํเนินงาน โดยรวมทั้ง 3 กลุ่มและเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ มีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ทั้ง 9 ขอ้ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.60 - 4.03 ประกอบดว้ยกลุ่ม
ผูบ้ริหารโครงการผลการประเมินรายขอ้พบว่าผลการดาํเนินงานโครงการ มีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก  5 ขอ้ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.60 - 4.20  และอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.00  - 3.20  ส่วน
กลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการผลการประเมินรายขอ้พบว่ามีความเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจในระดบัมากทุกขอ้ทั้ง 9 
ขอ้ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.68 - 4.42  และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผลการประเมินรายขอ้พบว่ามีความเหมาะสมเป็นท่ีพึง
พอใจในระดบัมาก ทุกขอ้ทั้ง 9 ขอ้ ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.79 - 3.94   เช่นเดียวกบักลุ่มผูรั้บผิดชอบโครงการ  
สอดคลอ้งกบั (สถาพร เริงธรรม, 2541,  หน้า 18)  ได้ทาํการศึกษาเร่ืองการวิจยัการประเมินผลโครงการบตัร
ประกนัสุขภาพโดยความสมคัรใจ ศึกษาเฉพาะกรณี : อาํเภอหนองใหญ่ พบว่าประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจใน
โครงการบตัรประกนัสุขภาพโดยความสมคัรใจในระดบัปานกลาง อนัเกิดมาจากการประชาสัมพนัธ์ การบริหาร
จดัการ ซ่ึงทาํใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีดี เลง็เห็นถึงประโยชนแ์ละยอมรับเขา้ร่วมโครงการโดยมีตวั
แปรท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นต่อโครงการ คือ อาชีพ  และรายได ้
  2. ปัญหาและข้อเสนอแนะการประเมนิโครงการสวสัดิการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ตําบลสําโรงใต้  อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  
                          2.1 จาํนวนเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเดือนละ 300 บาทยงันอ้ยเกินไปไม่เหมาะสมและไม่
เป็นท่ีพึงพอใจ เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอายุ เพราะ
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เน่ืองจากค่าครองชีพสูง ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นกิจวตัรประจาํวนั เช่นค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค หรือการทาํบุญตกับาตรใน
แต่ละวนั ส่งผลใหเ้บ้ียยงัชีพท่ีไดรั้บในแต่ละเดือนไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย ขอ้เสนอแนะ ควรเพิ่มเงินสวสัดิการ
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดํารงชีพในแต่ละเดือน เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาํวนั 
                           2.2 ผูสู้งอายท่ีุมีอายคุรบ 60 ปี ไม่ไดรั้บเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพครบทุกคนเพราะจาํนวนผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลตาํบลสําโรงใต ้มีมากกว่างบประมาณท่ีได้รับจึงทาํให้เทศบาลจัดสรรไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 
ขอ้เสนอแนะ ควรเพ่ิมงบประมาณการจ่ายเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุท่ีมีอายคุรบ 60 ปี ใหไ้ดรั้บอยา่งทัว่ถึง
โดยอาจจะใชง้บประมาณส่วนอ่ืนมาสนับสนุนผูสู้งอายุท่ีไม่มีผูดู้แลอุปการะ เพื่อใหมี้สภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกว่าเดิม
หรือสามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัได ้
                            2.3 ผูสู้งอายบุางรายไม่มารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุตามวนั เวลา ท่ีกาํหนด ส่งผลใหถู้ก
ตดัสิทธ์ิการรับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพประจาํปีนั้น ขอ้เสนอแนะ ควรแจง้ใหผู้น้าํชุมชนประสานกบัผูไ้ดรั้บเงิน
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุให้มาตามวนั เวลา ภายในกาํหนด และ ถา้ผูสู้งอายุยงัไม่ไดรั้บเงินสวสัดิการควรให้
เจา้หนา้ท่ีออกเยีย่มตามบา้นเพ่ือสาํรวจดูวา่ผุสู้งอายเุจบ็ป่วยหรือไม่ หรือไม่ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกบัการรับเงิน 
                            2.4 ญาติของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บมอบฉันทะให้มารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุนาํเงินไปใช ้
ซ่ึงเป็นปัญหาทาํใหเ้กิดการฟ้องร้องตามมาทีหลงั ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูสู้งอายุบางรายท่ีไม่ไดม้ารับเงินสวสัดิการ
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุควรมีการโอนเงินเขา้บญัชีของผูสู้งอายรุายนั้น ๆ แทนการใหญ้าติมารับแทน เพ่ือป้องกนัปัญหา
เงินสวสัดิการไม่ถึงผูสู้งอาย ุ
                            2.5 ผูสู้งอายเุดินทางมารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพไม่สะดวกเน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพและ
ค่าใชจ่้าย เพราะการจ่ายเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพยงัคงจ่ายท่ีสาํนกัเทศบาลตาํบลสาํโรงใต ้ ขอ้เสนอแนะ ควรมีการ
จ่ายเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพใหมี้การนดัจ่ายทีละชุมชน โดยจดัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบให้บริการจ่ายเงินสวสัดิการ
เบ้ียยงัชีพทีละชุมชนเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับผูสู้งอายุเพ่ือลดปัญหาผูสู้งอายุมารับด้วยตนเองไม่ได้เน่ืองจาก
สุขภาพไม่ดี เช่น เดินไม่ถนดั ปวดตามขอ้กระดูก หรือเกิดอาการบวมตามอวยัวะต่างๆของร่างกายและเพื่อเป็นการ
ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางมารับเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสุ้งอายุ ขณะเดียวกนัเจา้หนา้ท่ีก็จะทราบถึงปัญหาของ
ผูสู้งอายไุดจ้ากการพดูคุย การเยีย่มบา้นทาํใหก้ารดาํเนินโครงการสามารถเขา้ถึงประชาชนมากท่ีสุด 
                      จากขอ้เท็จจริงของสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชยัภทัร เกษมณี (2551,หนา้1) ว่าการบริการ
สวสัดิการสงัคมพื้นฐานของรัฐ ยงัคงมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการผูสู้งอายไุดอ้ยา่งทัว่ถึง  เน่ืองจาก
การจดัสวสัดิการโดยภาครัฐในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุประสบปัญหาความ
ยากจนโดยตอ้งใช้งบประมาณ จาํนวน 1,148.7 ลา้นบาท  เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุประมาณ 1 ลา้นคน ท่ีประสบ
ปัญหาดงักล่าว ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ภาครัฐไดก้าํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาสาํหรับช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ
โดยเพิ่มงบประมาณโครงการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุในปี พ.ศ.2553 เพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนเงิน1,440 ลา้นบาท 
ทาํใหใ้นอนาคตสามารถช่วยเหลือผูสู้งอายุท่ีไดรั้บความเดือดร้อนและยากจน เพิ่มข้ึนอีกประมาณ 400,000 คน  
ดงันั้นรัฐบาลจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนแนวนโยบายในการจดัสวสัดิการและการดูแลผูสู้งอายทุั้งในปัจจุบนั และใน
อนาคตให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไดอ้ย่างมีคุณภาพ เพราะถา้คนใน
ประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ก็ย่อมส่งผลใหป้ระเทศมีความมัน่คงและพฒันาไปไดอ้ย่างย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบั วสันต ์ 
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ศิลปะสุวรรณ และพิมพพ์รรณ  ศิลปสุวรรณ (2542,หนา้17) พบว่าจากการประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ
สุขภาพทาํให้ประชาชนเกิดความสนใจและมีความสมคัรใจจะเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงโครงการแต่ละประเภทท่ี
บริการชุมชนประกอบดว้ยส่ิงสาํคญั คือ ผูป้ระเมินตอ้งเขา้ใจโครงการท่ีจะประเมินใหล้ะเอียดถ่ีถว้นเสียก่อนว่ามี
การพฒันามาอยา่งไร มีเป้าหมายเพ่ือให้คนกลุ่มไหน และมีวิธีการดาํเนินงานอย่างไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสุวิมล  ติรกานนท ์(2545, หนา้ 19) ท่ีไดป้ระเมินโครงการ: แนวทางสู่การปฏิบติั จะไดผ้ลอยา่งจริงจงันั้นตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงจะสามารถทาํใหโ้ครงการประสบความสาํเร็จและมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง จากสวสัดิการการช่วยเหลือผูสู้งอายุ ตามพรบ.ผูสู้งอายุ (วลัลภ ตงัคณานุรักษ,์ 2548, หนา้6) กล่าวว่า 
ในขณะน้ีมี 11 กระทรวงท่ีขานรับและมีประกาศกระทรวงและระเบียบว่าดว้ยเง่ือนไขในการคุม้ครองส่งเสริมและ
สนับสนุนผูสู้งอายุ เช่น กระทรวงสาธารณสุขกาํหนดให้โรงพยาบาลตอ้งมีช่องทางสําหรับผูสู้งอายุแยกจาก
ผูรั้บบริการทัว่ไปแผนกผูป่้วยนอก กระทรวงแรงงานให้สาํนกังานจดัหางานทุกแห่ง จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีในการให้
คาํปรึกษาและแนะนาํขอ้มูลข่าวสารตลาดแรงงานและบริการจดัหางานให้ตรงตามความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ 
กระทรวงมหาดไทยประกาศให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โรงแรม มหรสพ สถานศึกษา โรงพยาบาล 
พิพิธภณัฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งจะตอ้งมีป้ายแสดงส่ิงอาํนวยความสะดวก  มีสัญลกัษณ์ลิฟต ์ ราวจบัสาํหรับ
คนชรา ฯลฯ นอกจากน้ี ในส่วนการอาํนวยความสะดวกในเร่ืองการเดินทาง  กระทรวงคมนาคมมีนโยบายลดค่า
รถไฟคร่ึงราคา ระหว่างเดือนมิ.ย.– ก.ย.ทุกปี  และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูสู้งอายุ โดยไม่ตอ้งเขา้แถวซ้ือตัว๋ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ทส.) ยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ จาํนวน 257 แห่ง เช่น อุทยาน
แห่งชาติและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  กระทรวงยุติธรรมบริการให้คาํแนะนํา คาํปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ
ทางดา้นกฎหมายและประสานงานกบัสภาทนายความในการจดัหาทนายความแกต่้างคดีให ้กระทรวงการพฒันา
สังคมและมัน่คงของมนุษย(์พม.) จดัสถานท่ีและกิจกรรมสําหรับผูสู้งอายุ และจดทะเบียนผูสู้งอายุท่ีมีความรู้
ความสามารถเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ประสานงานและสร้างเครือข่ายเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูสู้งอาย ุ ในการ
ช่วยเหลือผูสู้งอายุ  ท่ีไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
เบ้ืองตน้ใหก้ารช่วยเหลือเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 500 บาท เพื่อเป็นค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองนุ่งห่ม โดยจดั
สถานท่ีอุปการะในบา้นพกัฉุกเฉินและสถานสงเคราะห์ นอกจากน้ียงัช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ใหก้บัผูสู้งอายุ
ในกรณีฉุกเฉินเป็นจาํนวนเงิน 2,000 บาท และไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี และในกรณีเสียชีวิตยงัไดรั้บเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือการจดังานศพตามประเพณีรายละ 2,000  บาท          
  
ข้อเสนอแนะ 
                      1. ควรเพิ่มงบประมาณการจ่ายเงินสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปีข้ึนไป ท่ีประสบ
ความเดือนร้อนและยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ   
                      2. ควรประสานเจา้หนา้ท่ีและคณะกรรมการชุมชนให้ออกตรวจเยี่ยมและตรวจสอบขอ้มูลพื้นฐาน
ของผูสู้งอายท่ีุตกสาํรวจภายในพื้นท่ี 
                      3. ควรประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์หลกัการและเง่ือนไขการไดรั้บเงิน
สวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสุ้งอาย ุ ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน   
                      4. ควรเพิม่เงินใหเ้หมาะสมและเพยีงพอต่อการดาํรงชีพแก่ผูสู้งอาย ุ     
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                      5. รัฐควรใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได ้ใหแ้ก่
ผูสู้งอาย ุ
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
                      1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป  ควรศึกษาสภาพพื้นฐานครอบครัวของผูสู้งอายุ แลว้นาํมาศึกษาด้าน
คุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องผูสู้งอาย ุเพือ่นาํไปพฒันาใหเ้กิดความเหมาะสม 
                      2. ควรทาํการศึกษาถึงพฤติกรรมการปฏิบติัตนของผูสู้งอายท่ีุประสบความเดือนร้อนและจาํเป็นตอ้ง
ขอความช่วยเหลือ โดยอาจใชร้ะยะเวลาในการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบติัตนอาจเป็น 6 เดือน หรือ1 ปี แลว้ทาํการ
สรุปวิเคราะหถึ์งปัญหาท่ีพบพร้อมนาํไปพฒันาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป   
                       3. ควรทาํการศึกษาความตอ้งการของผูสู้งอายท่ีุประสบปัญหาและยงัขาดสวสัดิการท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือวา่ตอ้งการใหช่้วยเหลือในเร่ืองของสวสัดิการดา้นใดบา้ง 
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