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การพฒันาท้องถิน่ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล : กรณศีึกษา 
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ* 

Local Development with Good Governance Sub-Distr ict Administrative 
Organization Case Study:  Sub-Distr ict Administrative Organization  

in Samutprakarn Province 
 

              นายทรงชยั  นกขม้ิน** 
Mr. Songchai  Nogkhamin 

 
บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาระดบัความเป็นธรรมาภิบาลในการดาํเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการและ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความเป็นธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามความคิดเห็นของประชาชน จาํแนกตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ 
เขตพ้ืนท่ีท่ีอาศัย และระยะเวลาพาํนักอาศัยในชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนท่ีพาํนักอยู่ในจังหวัด
สมุทรปราการ จาํนวน 402 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติเพือ่การทดสอบค่าที และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นของความเป็นธรรมาภิบาลในการ
พฒันาทอ้งถ่ินพบว่า การพฒันาตามหลกัความคุม้ค่ามากท่ีสุด และนอ้ยสุดคือ การพฒันาตามหลกัการมีส่วนร่วม 
2) ประชาชนท่ีมีอาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ เขตพ้ืนท่ีท่ีอาศยั และระยะเวลาพาํนกัอาศยัในชุมชนต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อระดบัความเป็นธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่แตกต่างกนั ส่วนประชาชนท่ีมี
เพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระดบัความเป็นธรรมาภิบาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study the level of good governance in administrative local 
development of Sub-District administrative Organizations in Samutprakan province, and 2) to compare the level 
of good governance of each Sub-District administrative Organizations in people’s opinion categorized by 
genders, age, education level, occupation, incomes, living area and length of living in the community. The 
samples were 402 people living in Samutprakan Province. The research instrument was researcher’s designed 

                                                        
  * บทความวิทยานิพนธ์ 
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questionnaires with liability of 0.95. Data analysis was done by percentage, means, standard deviation, t-test 
and one-way ANOVA. 
 The results indicated that: 1) the level of good governance in administrating local development of 
Sub-District administrative Organizations in Samutprakan Province was in moderate level. The analysis in each 
perspective of good governance in administrating local development showed that the development according to 
value worth perspective was the highest and the lowest was the development according to participation 
perspective. 2) the samples with different age, education level, occupation, income, living area and length of 
living in the community did not have different opinions in the level of good governance of Sub-District 
administrative Organization. Whereas the difference in gender of the samples affected the difference in the level 
of good governance with statistical significance of 0.05 
 
ความนํา  
 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local Self Government) เป็นจุดมุ่งหมาย
สาํคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันาประเทศ และมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารงานพฒันาชนบทใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อนัเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ทอ้งถ่ินและประเทศชาติโดยรวม 
(เบญจวรรณ วนัดีศรี, 2546, หนา้ 1) 
 องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กท่ีสุด ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลและเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไดต้ามกฎหมาย โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
ความสําคญัต่อชุมชนในลกัษณะท่ีเป็นองคก์รพื้นฐานของทอ้งถ่ินและเป็นกลไกท่ีสําคญัต่อการบริหารการพฒันา
ระดบัตาํบล  มีความเช่ือว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีแนวโนม้จะมีศกัยภาพสูงในการพฒันาชนบทเป็นองคก์รท่ี
มีพลงัของประชาชนในทอ้งถ่ินอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชนและทรัพยากรต่างๆ ในชนบท จึงน่าจะรู้ถึงปัญหาความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริง  รวมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอย่างดี อนัจะส่งผลต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวของ
การพฒันา ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2536, หนา้ 279) และ
เป็นองคก์รท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานการจดัการทรัพยากร และพฒันาทอ้งถ่ิน
ของตนเองไดอ้ย่างอิสระและคล่องตวัมากข้ึน (สํานักประเมินผล สํานกังบประมาณ, 2540, หนา้ 1) เน่ืองจาก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์รของประชาชนท่ีสามารถกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 
เพื่อสะทอ้นปัญหาความตอ้งการของชุมชนหรือสนบัสนุนใหชุ้มชนทอ้งถ่ินไดช่้วยกนัตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ปรีดี โชติช่วง, 2538, หนา้ 1) 
 จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.)  ซ่ึงเป็นหน่วยงานปกครอง
ทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน ตอ้งมีการดาํเนินงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ของประชาชน โดยคาํนึงถึงการพฒันาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากท่ีสุด  เช่น  มีการตรากฎระเบียบท่ีมีความเป็น
ธรรมและเป็นท่ียอมรับของชุมชน การปฏิบติังานท่ียึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความ
โปร่งใสใหป้ระชาชนตรวจสอบได ้การใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และมีความกระตือรือร้น
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ในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตระหนักในหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติัต่อประชาชน รวมทั้งใช้
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง
แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยในการวิจยัในคร้ังน้ีไดเ้ลือก
ศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของผูว้ิจยั ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้
จะเป็นประโยชน์และสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความเป็นธรรมาภิบาลในการดาํเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลในทัศนะของ
ประชาชน จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เขตพื้นท่ีท่ีอาศยั และระยะเวลาพาํนกัอาศยัในชุมชน 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 ประชากรท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เขตพื้นท่ีท่ีอาศยั และระยะเวลาพาํนกัอาศยัใน
ชุมชน ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(อบต.) แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจิยั  

1. ประชากร  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ประชาชนท่ีพาํนกัอยู่ในจงัหวดัสมุทรปราการ  จาํนวน  493,838  

คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมาจากการสุ่มประชากร  ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ีจาํนวน 402 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ชุมชน   
 ตอนท่ี 2 การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง  ตามท่ี
ไดท้าํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งไว ้ โดยช้ีแจงและอธิบายใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการเก็บขอ้มูล  เพื่อ
ใชใ้นการศึกษา มีแบบสอบถามทั้งหมด จาํนวน 402 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 335 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากการนาํค่าเฉล่ียของความคิดเห็นมาแปลผลตามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นตาํบล ประสบการณ์การทาํงานในตาํบลหรือหมู่บา้น และการไดรั้บการอบรมความรู้เก่ียวกบัการ
พฒันาสงัคม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
อธิบายถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
 ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบระดบัความเป็นธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test 
และ F-test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระบบ
การพฒันาสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 335 คน พบว่า 
บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.40 จาํแนกตามอายุส่วนใหญ่มี
อายุ 31 ปี ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.34 จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดใน
ระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวช. คิดเป็นร้อยละ 35.82 จําแนกตามอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 33.43 จาํแนกตามรายไดต้่อเดือนส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 73.13 จาํแนกตามท่ีพาํนกัในจงัหวดัสมุทรปราการส่วนใหญ่พาํนกัอยูใ่นอาํเภอบางพลี คิดเป็นร้อย
ละ 25.37 จาํแนกตามอบต.ท่ีพาํนกัในจงัหวดัสมุทรปราการส่วนใหญ่พาํนกัอยู่ในเขต อบต. แพรกษา คิดเป็นร้อย
ละ 25.37 และจาํแนกตามระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน อบต. ส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน อบต. เป็นเวลา 21 ถึง 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.66 
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 2.  ระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการดําเนินงานพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
  ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในจงัหวดัสมุทรปราการ มีระดบัความเป็นธรรมาภิบาลในการดาํเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นของการพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาล พบว่า มีการพฒันาอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 2 ดา้น 
คือ มีการพฒันาตามหลกัความคุม้ค่า และ การพฒันาตามหลกัความรับผดิชอบ และพบว่า มีการพฒันาอยูใ่นระดบั
ปานกลางจาํนวน 4 ดา้น คือ การพฒันาตามหลกัคุณธรรม การพฒันาตามหลกันิติธรรม การพฒันาตามหลกัความ
โปร่งใส และการพฒันาตามหลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั 
 3.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  
รายได ้เขตพ้ืนท่ีท่ีอาศยั และระยะเวลาพาํนกัอาศยัในชุมชน กบัตวัแปรตาม คือ ระดบัความเป็นธรรมาภิบาลใน
การดาํเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการโดยวิธีการทดสอบค่า t-test 
และ F-test โดยกาํหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัไม่เกิน 0.05 ปรากฏว่า ปัจจยัท่ีมีความ
แตกต่างทางสถานภาพ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ  รายได ้เขตพื้นท่ีท่ีอาศยั และระยะเวลาพาํนกัอาศยัใน
ชุมชนไม่แตกต่างกนัแต่เพศมีความแตกต่างกนัท่ีนยัสาํคญั .05 
 
อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้เสนอการอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้
ดงัต่อไปน้ี  
 วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพือ่ศึกษาระดบัความเป็นธรรมาภิบาลในการดาํเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ  
 หลกันิติธรรม การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ  ดา้นหลกันิติธรรม  มีการพฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีการ
พฒันาอยูใ่นระดบัมาก  จาํนวน  2  ขอ้  เพราะว่า  ประชาชนในทอ้งถ่ินใหก้ารยอมรับกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
ท่ี อบต.  ประกาศใช ้ และอบต. ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามท่ีบญัญติัไวอ้ย่างถูกตอ้ง และบงัคบัใชอ้ยา่ง
เสมอภาค  และพบว่า  มีการพฒันาอยู่ในระดบัปานกลางจาํนวน  3  ขอ้  คือ  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กฎเกณฑ์
ต่างๆ  ท่ี อบต.  ประกาศใชมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน  อบต. มีการแจง้ใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ิน ไดรั้บทราบถึงระเบียบ  ขั้นตอนและกฎเกณฑต่์างๆ  ท่ีนาํมาใช ้ และอบต. ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ิน  ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี กาํหนดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    
นิติธร  เพชรกนัหา (2550, บทคดัย่อ)  ศึกษาวิจยัเร่ือง “ ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้  กบัการบริหารงานตาม
หลกัธรรมมาภิบาลของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จงัหวดัชัยภูมิ” ผลการศึกษาพบว่า  ความรู้เก่ียวกบั
บทบาทอาํนาจหนา้ท่ีและความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  พบว่า  นายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลมีการบริหารตามหลกัธรรมมาภิบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ทุก
ดา้นมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยกล่าวคือ 
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1) ดา้นคุณธรรม 2) ดา้นความโปร่งใส 3) ดา้นนิติธรรม 4) ดา้นความรับผิดชอบ 5) ดา้นการมีส่วนร่วม และ 6)ดา้น
ประสิทธิภาพ  มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลนอ้ยท่ีสุด  และยงัพบว่าความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทอาํนาจ
หนา้ท่ี  มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลอยู่ในระดบัปานกลาง  และความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
 หลกัคุณธรรม การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ดา้นหลกัคุณธรรม มีการพฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการพฒันา
อยู่ในระดบัมาก  จาํนวน 2 ขอ้ เพราะว่า  เจา้หน้าท่ี อบต. ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  และการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของ อบต. ใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกชุมชน และพบว่า มีการพฒันาอยูใ่นระดบั
ปานกลางจาํนวน 3 ขอ้ คือ การดาํเนินงาน และการบริหารงานของ อบต. มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั 
เจ้าหน้าท่ี อบต. ปฏิบติังานด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม  และผูบ้ริหารของ อบต. เป็นผูมี้คุณธรรมสูง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    อรพินท ์ สพโชคชยั  และคณะ (2543 : บทคดัยอ่)  ไดก้ล่าวไวใ้น  การประชุมสัมมนา
เร่ือง อบต. ท่ีมีธรรมาภิบาล , การวางรากฐานการทุจริต  ของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาแห่งประเทศไทย  เร่ือง
สงัคมโปร่งใสไร้ทุจริตวา่  “ในปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองการบริหารจดัการท่ีดี  หรือธรรมาภิบาลไดมี้บทบาทต่อหลายๆ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้ง อบต.ดว้ย  แมว้่า อบต. ไม่ไดเ้ป็นองคก์รท่ีเป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่อ
รัฐบาลกลาง  แต่การนาํหลกัธรรมาภิบาลดงัท่ีปรากฏในระเบียบมาประยกุตใ์ชก้บัรัฐบาลในระดบัทอ้งถ่ิน  กน่็าจะ
เป็นหลกัการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศและสังคม  ซ่ึงแนวคิดและหลกัการสร้างองคก์ารบริหารในส่วนทอ้งถ่ิน
ให้มีหลักธรรมาภิบาล  แต่ก็เป็นท่ียอมรับและมีการศึกษาอย่างแพร่หลายในระดับสากล  ในทางปฏิบติัหาก
สามารถรณรงคส่์งเสริมให ้อบต. เป็นองคก์รท่ีมีธรรมาภิบาลก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการพฒันา
ชุมชน  การพฒันาการเมืองทอ้งถ่ินและท่ีสาํคญัปัญหาการทุจริตเบาบางลง” 
 นอกจากนั้นยงัไดก้ล่าวถึงตวัช้ีวดัท่ีทาํใหเ้กิดธรรมาภิบาลใน อบต. วา่มีดงัน้ี 
 1. หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การจดัทาํประชาพิจารณ์เก่ียวกบัขอ้บงัคบัต่างๆท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้
 2. ความโปร่งใส ไดแ้ก่ การจดัตั้งหน่วยใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน และการจดัตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความโปร่งใสของสมาชิกสภา อบต. 
 3. ความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การจดัทาํขอ้บงัคบังบประมาณท่ีครอบคลุมปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย 
สมาชิก อบต. ขาดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20 การจดัสรรงบประมาณตาํบลมากกว่า 70% ของงบพฒันาใหแ้ก่
โครงการในแผนพฒันาตาํบล 
 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ การพิจารณาการใชง้บประมาณกบัผลงานท่ีไดคุ้ม้กบัเงินท่ี
ไดใ้ชจ่้ายไปหรือไม่ 
 5. การมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร อบต. ไดใ้ชก้ลไกประชาพิจารณ์ในการตดัสินใจ
ในเร่ืองสําคญัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนหรือตาํบลหรือไม่  เม่ือมีขอ้ขดัแยง้ระหว่างเจา้หนา้ อบต. และ
ประชาชนได้มีการจัดเวทีเพ่ือการไต่สวนสาธารณะว่าขอ้เท็จจริงคืออะไร  ควรจัดให้มีการลงประชามติของ
ประชาชนในโครงการท่ีไม่สามารถหาฉนัทามติได ้ การใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. และ
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การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัทาํแผนพฒันาตาํบล  เพื่อทาํขอ้บงัคบังบประมาณประจาํปีของ 
อบต.โดยนาํแผนท่ีจดัทาํมาแลว้มาทาํประชาพจิารณ์ตามหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.2541 
 6. ความมีคุณธรรม ไดแ้ก่ คณะผูบ้ริหาร อบต. ไม่ถูกฟ้องหรือร้องเรียนการทุจริต  มีการใหบ้ริการ
ประชาชนอยา่งเสมอภาคหรือไม่  ประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษาไดไ้ม่ตํ่ากวา่  80% 
 หลกัความโปร่งใส การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นหลกัความโปร่งใส มีการพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
การพฒันาอยู่ในระดบัปานกลางจาํนวน 4 ขอ้ เพราะว่า อบต. มีการประกาศขั้นตอนการปฏิบติังานของ อบต. 
รวมทั้งเง่ือนไขการติดต่องานกบั อบต. เช่น การชาํระภาษีต่างๆ ให้ประชาชนทราบขั้นตอนการปฏิบติั เอกสาร
ประกอบ และระยะเวลาในการดาํเนินการ อบต. มีการเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงานต่างๆ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
อบต. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบการทาํงานของ อบต. ไดอ้ย่างเตม็ท่ี และอบต. มีการเปิดเผย
ผลการดาํเนินงานตามแผนงาน / โครงการต่างๆ ของ อบต. ใหป้ระชาชนทราบ และพบว่า มีการพฒันาอยูใ่นระดบั
น้อยจาํนวน 1 ขอ้ คือ อบต. มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมของคณะผูบ้ริหาร อบต. ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน ให้
ประชาชนไดรั้บทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดาํรงศกัด์ิ  แกว้เพง็ (2540 : 106 -111)  ศึกษาเร่ือง  “การศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารพฒันาของสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัร้องเอด็”  ผลการศึกษา
พบว่า  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากกว่าสภาตาํบล  เพราะว่าโครงสร้างอาํนาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการบริหารในการจัดเก็บภาษี และมีรายได้จากทรัพยากร  มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีการพฒันาบุคลากร ตลอดถึงผูน้าํท่ีมีความเสียสละ และมีความเป็นประชาธิปไตย  ตั้งใจในการ
ปฏิบติังาน  มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน  ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีบทบาทท่ีถูกตอ้งในการ
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํการบริหารงาน  จึงทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถกาํหนดปัญหา  การวางแผนและ
การดาํเนินโครงการไดต้ามแผนพฒันาตาํบลท่ีตรงกบัความตอ้งการของชาวบา้น  มีการติดตามประเมินผลการ
ดาํเนินงานสามารถกาํหนดการใชจ่้ายไดต้ามขั้นตน และตามขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่าย  สามารถจดัทาํบญัชี  
การลงทะเบียนต่างๆ ไดถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ 
 หลกัการมีส่วนร่วม  การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม มีการพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มี
การพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน 3 ขอ้ เพราะว่า  อบต. มีการแต่งตั้งผูแ้ทนชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการ
จดัซ้ือ - จดัจา้งสูงท่ีสุด อบต. เปิดโอกาสให้ท่านเขา้ร่วมประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และอบต. เปิด
โอกาสให้ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการคิด เสนอปัญหา ความตอ้งการ รวมทั้งเสนอโครงการ / กิจกรรม เพ่ือจดัทาํ
แผนพฒันา ทั้งแผนพฒันา 5 ปี และแผนพฒันาประจาํปี และพบว่า มีการพฒันาอยูใ่นระดบันอ้ยจาํนวน 2 ขอ้ คือ 
อบต. เปิดโอกาสใหท่้านเสนอขอ้บญัญติั เพื่อใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพิจารณาออกขอ้บญัญติัตาํบล และ
อบต. เปิดโอกาสให้ท่านมีสิทธิถอดถอนผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา อบต. ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสียไดด้ว้ยการ
ลงคะแนน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทพล  พงศธรวิสุทธ์ิ (2547, บทคดัยอ่)  ศึกษาวิจยัเร่ือง “ บทบาทของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัการสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลสันนาเม็ง  อาํเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่”  ผลการศึกษากลุ่มประชาชนผูใ้ชบ้ริการ  พบว่า  
กลุ่มประชาชนผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานของ อบต. อยู่ในระดบัสูง  และเห็นดว้ยว่ารูปแบบ
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การปกครองทอ้งถ่ินแบบ อบต. ส่งผลใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ินของตน  เห็นดว้ยว่าหลงัจากมี
การจดัตั้ง  อบต. ส่งผลใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตาํบลส่งผลใหเ้กิดความโปร่งใสในการพฒันา
ทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน ผลการศึกษาคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา  พนกังานส่วนตาํบล  และลูกจา้งในองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสันนาเม็ง  จาํนวน 32 คน  พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีประสิทธิผลในการดาํเนินงาน  บทบาท
และหนา้ท่ีความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัความพึงพอใจสูง 
 หลกัความรับผิดชอบ การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นหลกัความรับผดิชอบ มีการพฒันาอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการ
พฒันาอยูใ่นระดบัมากจาํนวน 4 ขอ้ เพราะว่า  อบต. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนร้องทุกข ์และแจง้ความเดือดร้อนได้
อยา่งสะดวก อบต. มีการเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงานต่างๆ ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ อบต. มีความจริงใจในการ
นาํโครงการ / กิจกรรมท่ีประชาชนเสนอไปปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม และเจา้หนา้ท่ีของ อบต. ใหบ้ริการ
ประชาชนทุกคนดว้ยความเสมอภาค และพบว่า มีการพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลางจาํนวน 1 ขอ้ คือ เจา้หนา้ท่ีของ 
อบต. มีความกลา้หาญท่ีจะยอมรับผลของการตดัสินใจหรือการกระทาํซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิศรา  รัตนส
มยั (2543, หนา้ 119 - 133)  ศึกษาวิจยัเร่ือง  “การรับข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนกัสาํนึกของประชาชนเก่ียวกบั
การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนให้
ความสนใจและความตระหนกัสํานึกเก่ียวกบัการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
ระดบัปานกลาง ขณะท่ีความรู้ และความรู้สึกเก่ียวกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในระดบัสูง  ซ่ึงผลการวิจยัช้ีว่ามี
ความสนใจมีความสมัพนัธ์กบัความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  ความตระหนกัอีกดว้ย 
 หลกัความคุม้ค่า  การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ดา้นหลกัความคุม้ค่า มีการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการพฒันาอยูใ่น
ระดบัมากจาํนวน 4 ขอ้ เพราะว่า  อบต. มีการจดัลาํดับความจาํเป็นเร่งด่วนของการดาํเนินแผนงาน / โครงการ 
อบต.มีการจดัตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณไม่ใหร่ั้วไหลและสูญเปล่า อบต. มีการใช้
ทรัพยากรในการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า และการจดัซ้ือ - จดัจา้ง ของ อบต. เนน้ความประหยดั
เป็นหลกั ตามลาํดับ  และพบว่า มีการพฒันาอยู่ในระดับปานกลางจาํนวน 1 ขอ้ คือ อบต. มีการรณรงค์ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภาคภูมิ  นิยมวิทยพนัธ์ุ 
(2546 )  ศึกษาวิจยัเร่ือง  “ความเป็นธรรมาภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล , ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดงบงั  อาํเภอประจนัตคาม  จงัหวดัปราจีนบุรี ”  ผลการศึกษาพบว่าการบริหารจดัการดา้นความคุม้ค่าของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงบงั  ไดท้าํการจดัซ้ือจดัจา้งไดต้ํ่ากว่าราคากลางท่ีตั้งไว ้ และไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบ
การใชง้บประมาณอย่างเป็นระบบ  โดยมีหลายฝ่ายเป็นผูต้รวจสอบ  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มา
ตรวจสอบการใชง้บประมาณไดต้ลอดเวลา  แต่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัใหมี้การอบรมคณะกรรมการบริหาร
และพนกังานส่วนตาํบลในเร่ืองเทคนิควิธีการต่างๆ ค่อนขา้งนอ้ย 
 วตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงระดับความเป็นธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในทศันะของประชาชนแต่ละกลุ่ม  เม่ือจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ  รายได ้เขตพื้นท่ีท่ีอาศยั 
และระยะเวลาพาํนกัอาศยัในชุมชน 
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 จากการวิจยัพบว่า สถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษามีจาํนวนทั้ งหมด 335 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ 31  ถึง  40 ปี  มีระดบัการศึกษาในระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวช.  มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน  มีรายไดต้่อเดือนไม่เกิน  10,000  บาท  พาํนกัในอาํเภอเมือง  พาํนกัในอบต.แพรกษา เขา้มาตั้งถ่ิน
ฐาน  21 ถึง 30 ปี  ซ่ึงจะเห็นไดว้่า เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เขตพื้นท่ีท่ีอาศยั ระยะเวลาพาํนกัอาศยั
ในชุมชน ของประชาชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่มีผลเก่ียวกบัระดบัความเป็นธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของนพพล  สุรนัคครินทร์ (2548, บทคดัย่อ)  
ศึกษาวิจยัเร่ือง “ การนาํหลกัธรรมาภิบาล มาปรับใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตามทศันะของประชาชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ” ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  พบว่าการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ตามทศันะของประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่  ในภาพรวมอยูใ่นเชิงบวก  เม่ือเปรียบเทียบตามปัจจยัดา้นบุคคล  พบว่า  
ประชาชนท่ีมีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาต่างกนั  มีทศันะต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต. ไม่
แตกต่างกนั  แต่ประชาชนมีรายไดต่้างกนั  มีทศันะต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต. แตกต่างกนั  
และเม่ือเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านขนาดของอบต. และการมีส่วนร่วมในการดําเนินการของ อบต. พบว่า
ประชาชนมีทศันะต่อการนาํ หลกัธรรมาภิบาลมาปรับใช ้อบต. ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นขนาดของ อบต.ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจใน อบต. แต่ปัจจยัดา้นขนาดของ อบต. มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการของ อบต.นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทธิชยั  จรูญเนตร (2542 : 
77- 80) ไดศึ้กษาเร่ือง “ประสิทธิภาพในการวางแผนการพฒันาของคณะกรรมการบริหารส่วนตาํบล : ศึกษากรณี
อาํเภอตระกาลพืชผล  จงัหวดัอุบลราชธานี ” พบว่าคณะกรรมการบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ
ในการวางแผนพฒันา  อยู่ในระดบัมาก  และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการวางแผนพฒันาตาํบลของคณะ
กรรมการบริหารส่วนตาํบล  คือ  การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  การรับการฝึกอบรม  ประสบการณ์ทางดา้นการเมือง     
การประสานงานภายในคณะกรรมการบริหารส่วนตาํบล  การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน  และความรู้ความ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและการวางแผน  ส่วนปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการวางแผนพฒันาตาํบลของ
คณะกรรมการบริหารส่วนตาํบล  คือ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ ตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการดาํรง
ตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารส่วนตาํบล 
 
ข้อเสนอแนะ   
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อนําการวจิยัไปใช้ 
 1.1 จากการวิจยัพบวา่ การพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
จังหวดัสมุทรปราการ ด้านการพฒันาตามหลกัการมีส่วนร่วม  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับตํ่าสุด แสดงให้เห็นว่า  
ประชาชนไม่ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน และติดตามการทาํงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทาํให้ไม่เกิดการพฒันาหรือพฒันาได้ไม่เต็มท่ีดังนั้ นเพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งภาครัฐและเอกชน ควรส่งเสริม 
สนบัสนุน ติดตาม ใหบุ้คลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน และติดตามการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประชาชนเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
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 1.2  จากผลการศึกษา พบว่า ระดบัการพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ในจงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นการพฒันาตามหลกัคุณธรรม การพฒันาตามหลกันิติธรรม การพฒันา
ตามหลกัความโปร่งใส และการพฒันาตามหลกัการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า บุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัสมุทรปราการ ดาํเนินการส่งเสริมการพฒันาทอ้งถ่ิน ควรไดรั้บการพฒันาใน
ดา้น หลกัคุณธรรม เช่น ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ี อบต. ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  ใหค้วามเป็นธรรมกบัทุก
ชุมชน มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั  ปฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรม  ปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม
สูง  การจดักิจกรรมส่งเสริมการออกกฎระเบียบท่ีมีความชอบธรรม ยติุธรรม มีประโยชน์ตามความตอ้งการของ
ประชาชน มีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม
ในการพฒันา  ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามท่ีบญัญติัไวอ้ย่างถูกตอ้ง  จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม     
จริยธรรมท่ีเสริมสร้างดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริต  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบการทาํงานของ 
อบต. ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัในคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจยัการพฒันาทอ้งถ่ินของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขต จงัหวดั 
นอกเหนือ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.2 ควรมีการวิจยัถึงตวัช้ีวดัการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้ชดัเจน และ
ครอบคลุม เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาสังคม ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เป็นองคก์รของประชาชน และสามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 2.3 เพื่อท่ีจะให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพควบคู่ไปกบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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เจตคติของลูกค้า ผลิตภณัฑ์โลหะ ตราสัญลักษณ์ทีม่ีต่อการดาํเนินธุรกิจ 
ของโรงงานพรศิลป์ * 

Branded Metal Product Customers’ Attitude Towards Business Operation of 
Pornsilp Factory 

นางสาวบวัวรรณ์ รุ่งศรี ** 
            Miss Buawan  Rungsri. 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ และเพือ่เปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ ของลูกคา้
ผลิตภัณฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ จาํแนกตามสถานภาพของลูกคา้ กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ของโรงงานพรศิลป์ 
จาํนวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์มีเจตคติต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงาน
พรศิลป์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นเรียงจาก
มากไปหานอ้ย คือ ดา้นการผลิต ดา้นราคา ดา้นภาพลกัษณ์ และดา้นบริการ 2) ผลการเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อ
การดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ ของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ จาํแนกตามสถานภาพของลูกคา้ 
พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีประเภทการดาํเนินธุรกิจต่างกนัมีเจตคติ โดยรวม ดา้นราคาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
สินคา้ราคาถูก และดา้นภาพลกัษณ์มีเจตคติแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ประวติัการเงินน่าเช่ือถือ  ลูกคา้ท่ีมีปริมาณในการสั่งตรา/คร้ัง แตกต่างกนั มีเจตคติแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นราคา จาํนวน 1 รายการ คือ ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม ดา้นบริการ จาํนวน 1 รายการ คือ 
การแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของสินคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และดา้นภาพลกัษณ์ จาํนวน 2 รายการ คือ มี
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน และมีความสนใจในการติดตามงาน และลูกคา้ท่ียอดขายต่อปี แตกต่าง
กนั มีเจตคติแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นภาพลกัษณ์ จาํนวน 1 รายการ คือ มีความตรง
ต่อเวลา 
 
 
 
 
                                                        
  *  บทความภาคนิพนธ์ 
**   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the branded metal product customers’ attitude towards 
business operation of Pornsilp factory, and to compare the branded metal product customers’ attitude towards 
business operation of Pornsilp factory, classified by the customer status. The samples were 108 customers of Pornsilp 
factory. The questionnaire was a research tool. The statistical data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and analysis of variance. 
 The finding revealed that the branded metal product customers’ attitude towards business operation of 
Pornsilp factory was overall at medium level. When considered aspect by aspect, the attitudes in all aspect were also 
at medium level, which were, from the highest to the lowest, the production, price, image, and service aspect. The 
comparison of the branded metal product customers’ attitude towards business operation of Pornsilp factory, classified 
by the customer status showed that the customer with different business type had the attitude overall with statistical 
difference at significant level of 0.05. Considering items by items the customer with different business types had the 
attitude in the price aspect with statistical difference at significant level of 0.05 for 1 item, which was the low-priced 
product. Also, the customer with different business type had the attitude in the image aspect with statistical difference 
at significant level of 0.05 for 1 item, which was the good financial history. The customer with different purchase 
order had the attitude with statistical difference at significant level of 0.05, in the price aspect for 1 item, which was 
the fine product, in the service aspect for 1 item, which was the product specification details fast informed, and in the 
image aspect for 2 items, which were the work operation with care, and the interest of follow-up. The customer with 
different yearly sale had the attitude with statistical difference at significant level of 0.05 in the image aspect for 1 
item, which was the punctuality. 
 
ความนํา 
 สถานการณ์การแข่งขนัทางการตลาดในปัจจุบันทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆไม่ว่าจะเป็นตลาด
ผลิตภณัฑห์รือตลาดบริการ โรงงานพรศิลป์ ผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ของ หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา บริษทั องค์กร ห้างร้านต่างๆ จึงไม่น่ิงเฉยในการพฒันาแผนกลยุทธ์ของตนและ
ส่วนมากยงัคงยดึตามแนวคิดทางการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1997) ท่ีกล่าวไวว้่า การท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายหลกัขององคก์รไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งผสมผสานเคร่ืองมือทางการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งขนั 
ดงันั้นนกัการตลาดจึงแสวงหาแนวทางท่ีจะตอบสนองความ พึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นสําคญั ดงันั้น
นกัการตลาดจึงแสวงหาแนวทางท่ีจะท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพ่ือ
รองรับกับการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีนักการตลาดยงัต้องให้ความสําคญักับการส่ือสารการตลาด ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะส่งผา่นขอ้มูลไปยงัลูกคา้ได ้ 
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 หากกล่าวถึงผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ จะพบว่าเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตของมนุษย์
เราจะพบผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ในส่ือแทบทุกส่ือ เช่น ของท่ีระลึก เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เคร่ืองประดบั 
เคร่ืองหมายโลหะ ตราสัญลกัษณ์ มีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนันั้น ตราสัญลกัษณ์
ถือไดว้่า เป็นส่วนหน่ึงท่ีใชเ้ป็นส่ือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั แมว้่า มนุษยจ์ะมี เผา่พนัธุ์ ภาษา และวฒันธรรม
ท่ีแตกต่างกนั การใชเ้คร่ืองหมาย ตราสัญลกัษณ์ก็สามารถช่วยใหม้นุษยทุ์กชาติ ทุกภาษาเกิดความเขา้ใจร่วมกนั 
(โกสุม สายใจ, 2540, หนา้ 19) 
 ปัจจุบนัปี 2549 กิจการโรงงานพรศิลป์เร่ิมมีการขยายตวัของกิจการ โดยการพฒันาจัดระบบใน
องคก์ร และพฒันาการตลาดมากกว่าเดิม โดยปกติโรงงานทาํหนา้ท่ีผลิตอย่างเดียวยงัไม่ค่อยไดอ้อกตลาด ลูกคา้
ส่วนมากเป็นลูกคา้ประจาํ ในปัจจุบนัน้ี ตอ้งเสริมกาํลงับุคลากรให้พร้อม เพราะอนาคตตลาดจะขยายตวัมากข้ึน
ประชากรหรือหน่วยงานต่างๆจะสามารถมีกาํลงัซ้ือมากข้ึน เพื่อสร้างการรองรับของตลาดใหพ้ร้อม 
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ถึงเจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ทีมีต่อการดาํเนิน
ธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ ซ่ึงผล ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชนต่์อการนาํมาปรับปรุงการปฏิบติังาน และพฒันา
บุคลากรในหน่วยงาน ใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการใหบ้ริการลูกคา้ในดา้นต่างๆ เพ่ือสร้างความประทบัใจให้
ลูกคา้และส่งผลใหธุ้รกิจของโรงงานพรศิลป์ประสบความสาํเร็จมากยิ่งข้ึน ผูท่ี้สนใจศึกษา ซ่ึงสามารถนาํผลการวิจยั
ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาเจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงาน 
พรศิลป์  
 2.  เพือ่เปรียบเทียบเจตคติ ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตรา
สญัลกัษณ์จาํแนกตามสถานภาพของลูกคา้ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน  แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ 
  2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7 ขอ้ 
  2.2  เจตคติของลูกคา้ท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโรงงานพรศิลป์ จาํนวน 22 ขอ้ 
 
การรวบรวมข้อมูล 

ก า ร ร วบร วมข้อ มู ล  ผู ้วิ จั ย ไ ด้ดํ า เ นิ นก า ร เ ก็ บข้อ มู ล  ด้ ว ย ก า ร ขอคว าม ร่ วม มื อจ า ก 
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ของโรงงานพรศิลป์ โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 108 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 15

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ตอบแบบสอบถ าม  จ ะนํ า ม า ต ร ว จสอบคว าม ถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ 
ทุกชุด และนาํมาลงรหัส ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test F-test และ Tukey,s HSD test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์เจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ โดยใช้ ค่าเฉล่ีย (  ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) เจตคติท่ีมีต่อ ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ ของลูกคา้จาํแนกตาม
สถานภาพ โดยใช ้t-test และ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one way analysis of variance = F-test) 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย (  ) เจตคติของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์โลหะ ตรา
สัญลกัษณ์ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Tukey (Tukey,s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การศึกษาเร่ืองเจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงาน 
พรศิลป์ ผลการวิจยัสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของธุรกิจคนเดียว ร้อยละ 38.89 รองลงมาห้าง
หุน้ส่วน ร้อยละ 25.92 บริษทั ดาํเนินธุรกิจ คา้ปลีกตราสัญลกัษณ์ ร้อยละ 53.70 เงินทุนของธุรกิจ 500,000 บาท
ข้ึนไป ร้อยละ 31.48 รองลงมา 50,001-100,000 บาท ร้อยละ 27.78 ปริมาณในการสั่งตรา/คร้ัง ตํ่ากว่า 20,000 บาท 
ร้อยละ 55.56 รองลงมา 20,001-50,000 บาท ร้อยละ23.15 จาํนวนคร้ังท่ีสั่งซ้ือ/สั่งทาํตราสัญลกัษณ์ต่อปี มากกว่า 
10 คร้ัง ร้อยละ 34.26 รองลงมา ตํ่ากว่า 2 คร้ัง เท่ากบั 2-5 คร้ัง ร้อยละ 23.15 ฤดูกาลสั่งซ้ือ เทศกาลสาํคญั ร้อยละ 
81.48 ยอดขาย ต่อปี 500,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 50.00 รองลงมา 100,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 24.07  
 2.  วิเคราะห์เจตคติของลูกค้าผลิตภัณฑ์โลหะ ตราสัญลักษณ์มีเจตคติต่อการดําเนินธุรกิจของ
โรงงานพรศิลป์  
  ลูกคา้ผลิตภัณฑ์โลหะ ตราสัญลักษณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์  
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1  ดา้นการผลิต 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.47) เม่ือพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.50 – 3.68) 4 รายการ คือ 
   2.1.1 ผลิตไดห้ลากหลายรูปแบบตาม Order 
   2.1.2 มีวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 
   2.1.3 ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
   2.1.4 มีวิธีการและขั้นตอนในการทาํงานรวดเร็ว 
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   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีใชเ้งินลงทุนธุรกิจ ตํ่ากว่า 50,000 บาท และ
สัง่ซ้ือในเทศกาลสาํคญั 
  2.2  ดา้นราคา 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.45) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.51) 1 รายการ ค◌ือ การชาํระเงินมีเครดิต 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ใช้เงิน
ลงทุนธุรกิจ 50,001 – 100,000 บาท และ 500,001 บาทข้ึนไป ปริมาณการสั่งตราสัญลกัษณ์/คร้ัง ตํ่ากว่า 20,000 
บาท และมากกว่า 100,000 บาท จาํนวนคร้ังท่ีสั่งซ้ือ/สั่งทาํตราสัญลกัษณ์ต่อปี มากกว่า 10 คร้ัง และสั่งซ้ือใน
เทศกาลสาํคญั 
  2.3  ดา้นบริการ 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.22) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.70) 1 รายการ คือ โรงงานอาํนวยความสะดวกในการจดัส่ง 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจคนเดียว ดาํเนินธุรกิจค◌้า
ปลีกตราสัญลกัษณ์ ใชเ้งินลงทุนธุรกิจ ตํ่ากว่า 50,000 บาท และ 50,001 บาทข้ึนไป ปริมาณการสั่งตราสญัลกัษณ์/
คร้ัง ตํ่ากว่า 20,000 บาท 20,001 – 50,000 บาท และ 50,001 – 100,000 บาท จํานวนคร้ังท่ีสั่งซ้ือ/ส่ังทาํตรา
สญัลกัษณ์ต่อปี 2 – 5 คร้ัง สัง่ซ้ือทุกฤดูกาล ยอดขายต่อปี 50,001 – 100,000 บาท และ 500,000 บาทข้ึนไป 
  2.4  ดา้นภาพลกัษณ์ 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.28) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.60) 1 รายการ คือ มีความชาํนาญดา้นการผลิต 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีดาํเนินธุรกิจคา้ส่งตราสัญลกัษณ์ ใชเ้งิน
ลงทุนธุรกิจ 500,001 บาทข้ึนไป ปริมาณการสั่งตราสัญลกัษณ์/คร้ัง 20,001 – 50,000 บาท สั่งซ้ือในเทศกาลสาํคญั 
ยอดขายต่อปีตาํกวา่ 50,000 บาท และ 50,001 – 100,000 บาท  
 3.  การ เป รี ย บ เที ย บ เ จ ต คติที่ มี ต่ อ  การดํ า เ นิน ธุ รกิจ ของโร ง ง านพ รศิ ล ป์  ของ ลูกค้ า 
ผลิตภณัฑ์โลหะ ตราสัญลักษณ์ด้านต่าง  ๆจาํแนกตามสถานภาพของลูกค้า 
  3.1 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของลูกคา้ผลิตภัณฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ จาํแนกตาม ประเภทของธุรกิจ เงินทุนของธุรกิจ จาํนวนคร้ังท่ีสั่งซ้ือ/สั่งทาํตรา
สัญลกัษณ์ต่อปี และฤดูกาลสั่งซ้ือ พบว่า เจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของโรงงานพรศิลป์ ในภาพรวม พิจารณาเป็นรายดา้น และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 
  3.2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ จาํแนกตาม ประเภทการดาํเนินธุรกิจ พบว่า เจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ 
ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจ ของโรงงานพรศิลป์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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   3.2.1  ดา้นราคา 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สินคา้ราคา
ถูก 
   3.2.2  ดา้นภาพลกัษณ์ 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ประวติัการเงิน
น่าเช่ือถือ 
  3.3  ผลการเปรียบเทียบเจตคติของลูกค้าผลิตภัณฑ์โลหะ ตราสัญลักษณ์ท่ีมีต่อ 
การดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ จาํแนกตามปริมาณในการสั่งตราสัญลกัษณ์/คร้ัง พบว่าเจตคติของลูกคา้
ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจ ของโรงงานพรศิลป์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
   3.3.1  ดา้นการผลิต 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ผลิตภณัฑมี์
ความสวยงาม 
   3.3.2  ดา้นบริการ 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของสินคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
  3.4 ผลการเปรียบเทียบเจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ จาํแนกตามยอดขายต่อปี พบวา่เจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ี
มีต่อการดาํเนินธุรกิจ ของโรงงานพรศิลป์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดงัน้ี 
   3.4.1  ดา้นภาพลกัษณ์ 
   ลูกคา้มีเจตคติ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความตรงต่อ
เวลาในการนดัหมาย 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยั เร่ือง เจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงานพร
ศิลป์ไดข้อ้มูล เจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ และผล
การเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ของลูกคา้ผลิตภัณฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ 
จาํแนกตามสถานภาพของลูกคา้ ควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
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 1.  วิเคราะห์เจตคติของลูกค้าผลิตภัณฑ์โลหะ ตราสัญลักษณ์ที่มีต่อการดําเนินธุรกิจของโรงงานพร
ศิลป์ 
  ผลการวิเคราะห์เจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสญัลกัษณ์ท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของโรงงานพรศิลป์ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในแต่ละดา้นมีรายการท่ีลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์มี
เจตคติอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี 
  1.1  ดา้นการผลิต ลูกคา้มีเจตคติอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.50 – 3.68) 4 รายการ คือ 
   1.1.1  ผลิตไดห้ลากหลายรูปแบบตาม Order 
   1.1.2  มีวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ 
   1.1.3  ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม 
   1.1.4  มีวิธีการและขั้นตอนในการทาํงานรวดเร็ว 
  1.2  ดา้นราคา ลูกคา้มีเจตคติอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.51) 1 รายการ คือ การชาํระเงินมี
เครดิต 
  1.3  ดา้นบริการ ลูกคา้มีเจตคติอยู่ในระดับมาก (   = 3.70) 1 รายการ คือ โรงงาน
อาํนวยความสะดวกในการจดัส่ง 
  1.4  ด้านภาพลักษณ์ ลูกค้ามีเจตคติอยู่ในระดับมาก (   = 3.60) 1 รายการ คือ  
มีความชาํนาญดา้นการผลิต 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเสรี วงษม์ณฑา (2542, หนา้ 71) กล่าวไวว้่า เจตคติ
เป็นความพร้อมของแต่ละบุคคล ท่ีจะแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้าในสังคม ครอบครัว หรือแนวโนม้ท่ี
แสดงพฤติกรรมในทางท่ีสนบัสนุนหรือต่อตา้นประสบการณ์แนวคิดบางอยา่ง การแสดงออกของเจตคติโดยอาศยั
พฤติกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ แสดงออกในลกัษณะพึงพอใจ หรือเจตคติทางบวก และแสดงออกใน
ลกัษณะไม่พึงพอใจ เรียกว่า เจตคติทางลบ และไพศาล หวงัพานิช (2531, หนา้ 36) ใหค้วามหมายของเจตคติว่า 
หมายถึง ความพร้อมท่ีจะแสดงหรือตอบสนองความรู้สึกต่อวตัถุ ส่ิงของ หรือบุคคล ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ 
ซ่ึงความรู้สึกหรือการตอบสนองความรู้สึกตอบสนองดงักล่าวอาจเป็นไปในทางชอบหรือไม่ชอบ และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงอดิศกัด์ิ คาํขนัติ (2525, หนา้ 7) กล่าวไวว้่า ธุรกิจ คือ การดาํเนินการของ
บุคคล คน หรือกลุ่มคน ท่ีอาศยัแรง ความคิด แรงงาน ทุน เวลา และการจัดการ ท่ีเก่ียวกับการผลิต ทาํการ
แลกเปล่ียน ซ้ือขาย และการบริการท่ีหวงักาํไร ในขณะเดียวกนัตอ้งมีการเส่ียงต่อการขาดทุน นอกจากน้ีการทาํ
ธุรกิจผูผ้ลิตจะตอ้งผลิตสินคา้หรือบริการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ศีลธรรมอนัดี และขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมี
หลกัการท่ีสาํคญั คือ ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ได ้ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของการทําธุรกิจ การดําเนินธุรกิจก็ย่อมประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีผูบ้ริหารการผลิตยงัต้องคาํนึงถึง
ภาพลกัษณ์ โดยเฉพาะ การดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตโลหะ ตราสัญลกัษณ์ ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีตอ้งนาํไปใชใ้นการ
เผยแพร่สู่สายตาของสาธารณะชน ตามแนวคิดของ กณุฑลี ร่ืนรมย ์(2545, หนา้ 47) กล่าวไวว้่า ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อ
สินคา้ตราใดตราหน่ึง (brand image) คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้ยี่ห้อใดยี่หอ้หน่ึง หรือ
เคร่ืองหมายการคา้ใดเคร่ืองหมายการคา้หน่ึง รวมทั้งภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการ (product/service image) 
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หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของประชาชนท่ีมีต่อสินคา้และบริการของบริษทัเพียงดา้นเดียว ไม่รวมถึงตวับริษทั 
เป็นส่ิงสําคญัอ◌ีกประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารโรงงานพรศิลป์จะต้องตระหนักถึงตลอดเวลา จาํเป็นต้องให้ผูท่ี้
ปฏิบติังานทั้งด้านการผลิต และด้านการบริการ ระลึกอยู่เสมอว่า การดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์อยู่ใน
ลกัษณะการผลิตสินคา้และการบริการ ตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด เพื่อให้
ลูกคา้มีเจตคติท่ีดี เกิดความพงึพอใจ มีการบอกต่อปากต่อปาก และกลบัมาใชบ้ริการของโรงงานพรศิลป์ต่อไป 
 2. การเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อการดําเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ ของลูกค้าผลิตภัณฑ์โลหะ ตรา
สัญลักษณ์ จาํแนกตามสภาพของลูกค้า 
  ผลการเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของโรงงานพรศิลป์ ของลูกค้า
ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสญัลกัษณ์ จาํแนกตามสถานภาพของลูกคา้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีประเภทการดาํเนินธุรกิจต่างกนัมี
เจตคติ โดยรวม ด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สินคา้ราคาถูก และดา้นภาพลกัษณ์มีเจตคติ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ประวติัการเงินน่าเช่ือถือ ลูกคา้ท่ีมีปริมาณใน
การสั่งตรา/คร้ัง แตกต่างกัน มีเจตคติแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านราคา จาํนวน 1 
รายการ คือ ผลิตภณัฑมี์ความสวยงาม ดา้นบริการ จาํนวน 1 รายการ คือ การแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะ
ของสินคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และดา้นภาพลกัษณ์ จาํนวน 2 รายการ คือ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
และมีความสนใจในการติดตามงาน ลูกคา้ท่ียอดขายต่อปี แตกต่างกนั มีเจตคติแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นภาพลกัษณ์ จาํนวน 1 รายการ คือ มีความตรงต่อเวลา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กุณฑล บุญกระจ่าง (2547) ศึกษา เร่ือง การศึกษา
ทศันคติและการรับรู้ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ซัมซุง
และโซน่ี ผลการวิจยั พบว่า โซน่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุดในการเป็นตราสินคา้ในดวงใจ (TOP of MIND) และอยูใ่น
อนัดบัท่ีหน่ึง ส่วนซมัซุงมีสัดส่วนอยูใ่นอนัดบัท่ีสอง โดยสินคา้สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่โซน่ี คือ โทรทศันสี์ ในขณะท่ี
ซมัซุงคือโทรศพัทมื์อถือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้และรู้จกัตราสินคา้ทั้งคู่ผา่นส่ือโทรทศัน์และเม่ือเปรียบเทียบ
ความแขง็แกร่งของภาพลกัษณ์ของตราสินคา้โซน่ีและซมัซุงโดยใชก้ารวดัแบบเปรียบเทียบทศันคติของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อส่ิงของ 2 ส่ิง เป็นประเภทเดียวกนั ปรากฏวา่ ทั้งโซน่ีและซมัซุงไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี นัน่คือโซ
น่ีได ้คะแนนเฉล่ีย 3.90 และซมัซุงได ้3.45 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00 แต่อยา่งไรก็ตาม โซน่ีมีคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าซัมซุงในทุก ๆ ดา้นท่ีเป็นคุณสมบติัในการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นตราสินคา้ ตวัสินคา้ 
ราคาสินคา้ ช่องทางจดัจาํหน่าย พนกังานขาย การบริการหลงัการขาย โฆษณา และการประชาสัมพนัธ์ จากขอ้มูล
ดงักล่าวเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ โดยเฉพาะการนาํแนวความคิดดา้นภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบของสินคา้และบริการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน รวมถึงการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์
ของโรงงานพรศิลป์มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในความรู้สึกของลูกคา้ อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจิยั 
  จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองเจตคติของลูกคา้ผลิตภัณฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ีมีต่อ 
การดํา เ นิน ธุร กิจของโรงงานพรศิลป์  คร้ั ง น้ี  ผู ้วิ จัย มีข้อ เสนอแนะท่ี เ ป็นประโยชน์ต่ อการพัฒนา 
ผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
  1.1  ดา้นการผลิต  
  ทางโรงงานควรมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในการผลิต (มีดีไซดเ์นอร์ท่ีเช่ียวชาญ) เน่ืองจาก
จะไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์โลหะ ตราสัญลกัษณ์ ท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะทาํให้ลูกคา้มีโอกาสไดเ้ลือก
ผลิตภณัฑท่ี์ตนมีความพึงพอใจ และตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
  1.2  ดา้นบริการ 
  ควรมีการใหข้อ้มูล รวมถึงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ท่ีลูกคา้ไดว้่าจา้งผลิตอยา่ง
ละเอียด ถึงขั้นตอนกระบวนการทาํงาน รวมถึงวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต เพื่อท่ีลูกคา้จะไดมี้ขอ้มูลใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ และหากกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีลูกคา้จ้างให้ผลิตเกิดปัญหา ควรเร่งดําเนินการช้ีแจง หรือแก้ไขอย่าง
ทนัท่วงที ซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความเอาใจใส่ในการทาํงาน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อเจตคติของลูกคา้ผลิตภณัฑโ์ลหะ ตราสัญลกัษณ์ท่ี
มีต่อการดาํเนินธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการใชบ้ริการ ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการ ความคาดหวงัจากการใช้
บริการ เป็นตน้ 
  2.2  จากการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงได้ใช้แบบสอบถาม  จึงมีลักษณะเชิงปริมาณเพียง 
อย่างเดียว ควรเพิ่มแบบวดัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและชดัเจน
มากกวา่ในการวิจยัคร้ังต่อไป 
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มงคลสูตรกับการสร้างส่ิงแวดล้อมทางสังคม* 
Mangala  Sutta  in  Building  Social  Environments 

    
      นางบุปผา  กาหลง** 

      Mrs.  Buppha  Kalong 
 
บทคดัย่อ 
          การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา หลกัธรรมในมงคลสูตรกบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ี
เป็นพ้ืนฐานของชีวิตจากพระไตรปิฎกและจากเอกสารตาํราผูรู้้ทางพระพุทธศาสนา เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์
หลกัธรรมในมงคลสูตรมาประยุกต์ใชใ้นสาระส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิตให้เกิดสันติสุขใน
สังคมปัจจุบนั  โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ใชว้ิธีการนาํเสนอในแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจยัพบว่า หลกัธรรมในมงคลสูตรกบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต 
มี 4 ประการ คือ การไม่คบคนพาล การคบบณัฑิต การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา และการได้อยู่ในถ่ินท่ีเหมาะสม  
สาํหรับการนาํหลกัธรรมในมงคลสูตรมาประยกุตใ์ชใ้นสาระส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิตใหเ้กิด
สันติสุขในสังคมปัจจุบนันั้น มนุษยต์อ้งพฒันาจิตใจตนเองดว้ยหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอ้งปรับสภาพ
ส่ิงแวดล้อมภายในตนคืออายตนะภายใน ให้สัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มภายนอกคืออายตนะภายนอก โดยใช้
หลกัธรรมท่ีสาํคญัอนัเป็นมงคลชีวิต 4 ประการแรกใน 38 ประการ สงัคมนั้นๆ จึงจะเกิดสนัติสุข 
 
Abstract 
                The objectives of this research were to study the Buddhist doctrines of Mangala Sutta in building 
social environments which were the foundation of life appeared in the Tipitaka as well as texts written by 
Buddhist scholars and to analyze and synthesize the Buddhist doctrines of Mangala Sutta to be applied in 
formulating social environments to build peaceful happiness in  the present society. The researcher had studied 
data from the documents as well as the related researches and presented in the form of descriptive analysis. 
                   The research findings were: there were four Buddhist doctrines of Mangala Sutta in building social 
environments which were the foundation of life.  They were: dissociating from the wicked, associating with the 
wise, honoring those who were worthy of honor and living in a suitable region. In order to apply the Buddhist 
doctrines of Mangala Sutta in formulating social environments to build peaceful happiness in the present 
society, humankind had to develop his own mind by the Buddhist doctrines, adapt his internal environments 
which were the internal sense-fields to be related with the external environments which were the external sense-

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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fields by using the aforesaid first 4 out of 38 Buddhist doctrines of Mangala Sutta.  Then a peaceful happiness 
would be arisen in the present society.  

 
ความนํา 

ในสมยัพทุธกาล  เม่ือประมาณ  2,500  ปีเศษล่วงมาแลว้  คนในสมยันั้นชอบฟังเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นคติ
สอนใจหรือท่ีเรียกกนัว่าปัญหาปรัชญาในสาขาต่าง ๆ ท่ีสาํคญัในชีวิต  เท่ียวแสวงหาผูท่ี้มีวิชาความรู้มาพูดใหฟั้ง
บา้ง  มาสั่งสอนบา้ง  หรือรู้ข่าวว่า  ผูมี้ความรู้อยูท่ี่ไหนก็จะพากนัไปหา แลว้ออ้นวอน ร้องขอให้ช่วยสั่งสอนให ้ 
ในยคุนั้น ตามสวนสาธารณะหรือตามสวนของพวกเจา้นายเศรษฐีคหบดี   มกัจะทาํเป็นท่ีสาธารณะไวใ้นท่ีเช่นนั้น  
สร้างโรงสวด  โรงประชุมไว ้ บางแห่งจุคนได้เป็นร้อยเป็นพนัคน  ตามกาํลงัของเจา้ของสถานท่ี  ใครมีปัญหา
อะไรก็ไปประกาศไวท่ี้นั้น ๆ ได ้ หรือใครรู้อะไรจะให้คนอ่ืนรู้ก็ไปพูดท่ีนั้นได ้  มีคนมาประชุมฟังกนัตามวนั
เวลาท่ีกาํหนดนัดหมาย  บางคร้ังก็จา้งคนมาเล่านิทานท่ีเป็นคติให้ฟังบา้ง  อธิบายหลกัปรัชญาชีวิตให้ฟังบา้ง  
ตามแต่ท่านจะถนดั  คนทั้งหลายท่ีไดฟั้งต่างกถื็อเอาเป็นคติสอนใจตนทาํตามความสามารถ 

ในคร้ังนั้น  มีการตั้งปัญหาข้ึนว่า   “อะไรเป็นมงคล  อะไรดี  อะไรเจริญ  อะไรทาํให้มีความเจริญ”  
(เกษม  บุญศรี,  2507,  หนา้  12) ใครเล่าจะรู้มงคลในคราวนั้น  มีผูท่ี้แสดงตนว่าเป็นคนมีความรู้มากหลายคน
ดว้ยกนั ต่างคนต่างออกความเห็นไปคนละทิศละทาง  มีคนเห็นดว้ยบา้ง  ไม่เห็นดว้ยบา้ง 

เม่ือคนทั้งหลาย  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัไปอยา่งน้ี  คนเช่ือก็มี  คนไม่เช่ือก็มี  คนเช่ือก็ทาํตาม  คนไม่
เช่ือก็ไม่ทาํตาม  พวกภุมเทวดา ไดฟั้งจากพวกมนุษยแ์ลว้บอกกนัต่อไปถึงพวกอากาศเทวดา  พวกอากาศเทวดาก็
บอกต่อไปถึงชั้นจาตุมหาราช  ชั้นดาวดึงส์  ชั้นยามา  ชั้นดุสิต  ชั้นนิมมานรดี  ชั้นปรนิมมิตวสวดี  บอกต่อ ๆ กนั
ไปถึงพรหมโลกตลอดถึงชั้นอกนิษฐา  ซ่ึงเป็นพรหมโลกชั้นสูงสุด  ทั้งเทวดาและมนุษย ์ ไม่มีใครสามารถจะ
ตดัสินช้ีขาดปัญหามงคลลงไปได้ว่า  อะไรเป็นมงคล  มงคลปัญหาน้ีกลายเป็นมงคลโกลาหล  ต่างร่ําลือกัน
กระฉ่อนไปหมดทัว่ทั้งมนุษยแ์ละเทวดา  นบัเป็นโกลาหลของโลกอยา่งหน่ึงในโกลาหล  5  ประการของโลกใน
ยุคนั้น  ในคร้ังนั้นมีเทพยดาชั้นสุทธาวาสตนหน่ึงลงมาเท่ียวป่าวประกาศไปในแดนมนุษยว์่า  “ท่านผูนิ้รทุกข์
ทั้งหลาย  อีกสิบสองปีพระพุทธเจา้จะมาตรัสในโลกน้ี  เม่ือนั้นแลพระพุทธเจา้จะทรงแสดงมงคลท่านผูน้ั้นแหละ
เป็นผูรู้้มงคล  ขอใหท่้านทั้งหลายตั้งอยูใ่นความสงบ  รอกาลนั้นเถิด” (เกษม บุญศรี,  2507,  หนา้  17) 
 ปัญหาความขดัแยง้ทางความคิดเร่ืองมงคลมีมาทุกยคุทุกสมยั  เพราะมนุษยพ์ยายามแสวงหาแนวทาง
ส่ิงเป็นอดุมมงคลของตน  ซ่ึงปัญหามงคลไดมี้การโตเ้ถียงกนัทาํใหเ้กิดความไม่เขา้ใจกนั  หรือขดัแยง้กนัยาวนาน
มาถึง  12  ปี  กระทัง่เวลาล่วงเลยจนพระพทุธเจา้ไดต้รัสรู้จึงทรงแกปั้ญหามงคลได ้ซ่ึงมีบุคคลหน่ึงนาํปัญหานั้น
มาเฝ้าทูลถามกบัพระพทุธองคใ์นพระวิหารเชตวนัแห่งเมืองสาวตัถี  ดงัท่ีสมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ ธมฺมธโร)  
ไดร้จนาเป็นคาํกลอนไวว้า่ 
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       เทพมนุษย์ท่ัวหล้า                    ในสากล 
              หวังส่ิงม่ิงมงคล    เลิศแท้ 

ถกเถยีงเกี่ยงถ้อยวน   ไป่ตก  ลงแฮ 
ขอพระองค์โปรดแก้   ตรัสข้อมงคล 
 

  (สมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ ธมฺมธโร), 2526, หนา้  5) 
 
 จะเห็นไดว้่า  มงคลสูตร  38  ประการ  เป็นหลกัปฏิบติัของมนุษยใ์นสังคมและนาํไปสู่ทิศทางการ
พฒันาสังคมประเทศชาติและโลก  เป็นดัชนีช้ีวดัหรือบรรทดัฐานของคุณภาพชีวิตระดับสูง  เป็นเคร่ืองวดั
มาตรฐานของศีลธรรมและสันติสุขของบุคคลท่ีรวมอยู่ในสังคม  ดงันั้นในการเสริมสร้างปัจจยัพื้นฐานในสังคม  
นอกจากปัจจยัดา้นกายภาพแลว้  มงคลสูตรยงัมีความสําคญัในดา้นอ่ืน ๆ อีกมากเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา
วิเคราะห์การนําหลกัธรรมมาใช้เป็นสาระส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพื้นฐานชีวิต  ถือเป็นหลกัสากลของสันติสุขโลก  
กล่าวคือ  เป็นเหตุสร้างความเจริญดา้นสติและปัญญาญาณ  ตลอดจนส่งเสริมความเขม้แขง็ทางศีลธรรมของมนุษย์
ท่ีอยูร่่วมสงัคมเดียวกนั 
 การนาํหลกัมาตรฐานแห่งมงคลสูตร  38  ประการ  จกัสามารถพามนุษยโลกกา้วขา้มผ่านยุคโลกาภิ
วตัน ์ ซ่ึงเนน้เพียงการเจริญทางวตัถุ ไปสู่ยคุธรรมาภิวตัน์  ซ่ึงเนน้ความเจริญทางธรรม  ทั้งในระดบักุศลขั้นโลกีย ์ 
และในระดบัท่ีเหนือโลกยิ่งข้ึนไปคือโลกุตตระ  เป็นสังคมท่ีมีมาตรฐานความมัน่คงแห่งศีลธรรมและสันติสุข  
ส่งเสริมให้มนุษยส์ามารถพฒันาตนไดอ้ย่างสูงสุดตามความสามารถของปัญญามนุษย ์ จนถึงขั้นสูงสุดในทาง
พระพทุธศาสนา  คือการพน้ทุกขใ์นสงัสารวฏัได ้ ซ่ึงพระพทุธศาสนาเรียกวา่  พระนิพพาน 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการนาํหลกัธรรมท่ีนาํมาปฏิบติัในการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคม
และเป็นทิศทางการพฒันาสงัคม  เพื่อไปสู่ชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาหลกัธรรมในมงคลสูตรกบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิตจาก
พระไตรปิฎกและจากเอกสารตาํราผูรู้้ทางพระพทุธศาสนา  
     2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์หลกัธรรมในมงคลสูตร มาประยุกต์ใชใ้นสาระส่ิงแวดลอ้มทาง
สงัคมท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิตใหเ้กิดสนัติสุขในสงัคมปัจจุบนั 
 
วธีิการดาํเนินการวจิยั 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงเอกสาร  (ducumentary research) โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาวิจยัเป็น  3  
ขั้นตอนดงัน้ี                       

1. รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (document research) และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล แยกหมวดหมู่ ความสาํคญั เรียงลาํดบัก่อนหลงั เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ 
3. เรียบเรียงและนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวจิยั 
 1. ศึกษาหลักธรรมในมงคลสูตรกับการสร้างส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิตจาก
พระไตรปิฎกและจากเอกสารตาํราผูรู้้ทางพระพทุธศาสนา  
  1.1 การศึกษาหลกัธรรมในมงคลสูตรกบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิต
ตามแนวคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาไดแ้ก่พระไตรปิฎกนั้นมีดงัน้ี 
  การไม่คบคนพาล  ทาํให้สังคมไม่เกิดปัญหา  ไม่เกิดความวุ่นวาย  ก่อให้เกิดความสงบสุข  เพราะ
มิไดเ้ป็นไปดว้ยกบัคนพาล  มนุษยแ์ต่ละคนสามารถสร้างภูมิคุม้กนัตนเองดว้ยการใชห้ลกัเหตุและผลเป็นท่ีตั้งตาม
แนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีทรงตรัสไวข้า้งตน้จากพระไตรปิฎกนั้นและจะตอ้งเวน้จากอกุศลกรรมบถ  
10  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ไม่ว่าสังคมนั้นจะปรากฏอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม  โดยการไม่คบกบัคนพาล 
นบัเป็นวิธีหน่ึงท่ีทาํใหม้นุษยส์ามารถอยูไ่ดใ้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดกต็ามจากพื้นฐานของ
ชีวิตท่ีทุกคนปฏิบติัไดด้ว้ยวิธีน้ีเป็นอนัดบัแรก 
                    การคบกบับณัฑิต  เป็นอนัดบัท่ีสองในการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง  เพราะบณัฑิตเป็นผูฉ้ลาด  
รู้จกัใคร่ครวญพิจารณา  รู้จกัแกปั้ญหาและอปุสรรคเม่ือตอ้งเผชิญ  เป็นผูมี้คุณธรรมประกอบดว้ยกุศลกรรมบถ  10  
อนัเป็นเหตุแห่งบุญ   ถา้ผูใ้ดได้คบหาบัณฑิตท่ีจะสามารถนําพาให้พน้ภัย  ปราศจากปัญหาและอุปสรรคคือ
สามารถแกปั้ญหาและอุปสรรคนั้นใหลุ้ล่วงไปดว้ยดีได ้ ทาํใหอ้ยูเ่ป็นสุขทั้งในส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัในโลกน้ี  และ
มีสวรรคเ์ป็นท่ีไปในโลกหนา้ดว้ย 
                      การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา  ขอ้น้ีนอกเหนือไปจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้  พระปัจเจกพุทธเจา้  พระ
อริยะสาวกของพระพุทธเจา้  ท่ีลว้นแต่นาํประโยชน์สุขมาใหผู้ท่ี้บูชาแลว้ยงัมีบุคคลท่ีควรจะบูชาตามสถานะท่ีมี
อยู่ในสังคมอีกดว้ยคือ  บุตรควรบูชาบิดามารดา  ศิษยค์วรบูชาครูอาจารย ์ หญิงในสกุลควรบูชาสามีและบิดา
มารดาของสามี  นอ้งหญิงชายควรบูชาพี่หญิงพ่ีชาย  ซ่ึงผลของการบูชาบุคคลท่ีควรบูชาน้ีเป็นเหตุแห่งความเจริญ
ดว้ยอายแุละวรรณะ 
                      การไดอ้ยู่ในถ่ินท่ีเหมาะสม  เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัตนเองให้อยู่ในส่ิงแวดลอ้มทางสังคมไดอ้ย่าง
เป็นสุข  เพราะถ่ินท่ีเหมาะสมประกอบดว้ยปัจจยัในการบาํเพญ็บุญไดแ้ก่บุญกิริยาวตัถุ  10  เป็นตน้ทาํใหมี้ความ
สงบร่มเยน็ก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองไดท้ั้งทางวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  ทางศาสนา  และ
อ่ืน ๆ  
  1.2 การศึกษาหลกัธรรมในมงคลสูตรกบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต
จากผูรู้้ทางพระพทุธศาสนาปรากฏดงัน้ี 

    สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ ์ ธมฺมธโร)  กล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีดีเป็นพื้นฐานของชีวิตจะตอ้ง
ปราศจากภยัอุบาทวแ์ละอุปสรรค  และในฐานะท่ีบุคคลเป็นสัตวส์ังคมตอ้งมีกาย  วาจา  ใจ  ท่ีดีงามและสงบ  จึง
เกิดมงคลไม่ทาํให้เกิดความเส่ือม  ส่ิงแวดลอ้มท่ีปรากฏชัดท่ีสุดในชีวิตประจาํวนัก็คือในเร่ืองของการใช้ส่ือ 
(อายตนะ) โดยทัว่ไปมกัจะฟังเสียงมากกว่าการฟังท่ีใช้เหตุผล  ถา้ฟังเหตุฟังผลแลว้ก็จะไม่ต่ืนไม่หลงเช่ือไปกบั
เสียงลือท่ีกระตุน้คนโง่ให้แตกต่ืนเป็นคร้ังคราวไป  การฟังด้วยเหตุดว้ยผลจะปลุกให้คนฉลาดต่ืนตวัรู้เท่าทนั
เหตุการณ์  ดงันั้นจึงควรพิจารณาการฟังว่าน่าเช่ือถือหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์สร้างสรรคก์บัชีวิตหรือไม่  สมเด็จ
พระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ ธมฺมธโร)  นาํเสนอในมงคลสูตร (4  ประการแรก)  ไวด้งัน้ี 
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  การไม่คบคนพาลเพราะคนพาลตัดประโยชน์ทั้งสองท่ีควรบาํเพ็ญเสียคือประโยชน์ชาติน้ีและ
ประโยชน์ชาติหน้า  ประโยชน์ชาติน้ีเป็นเคร่ืองมือพฒันาชีวิตให้มัน่คงดว้ยความขยนัหมัน่เพียร  ดว้ยการรู้จกั
รักษาทรัพย ์ ดว้ยการคบเพื่อนท่ีดีงาม  ดว้ยการรู้จกัเล้ียงชีวิตดว้ยทรัพยท่ี์มีอยูห่รือท่ีหามาได ้ ส่วนประโยชน์ชาติ
หนา้เป็นเคร่ืองมือพฒันาชีวิตให้ดีเด่นรุ่งเรืองในโลกหนา้ดว้ยความสมบูรณ์ดว้ยศรัทธา (สัทธาสัมปทา)  ดว้ยศีล 
(สีลสัมปทา)  ดว้ยจาคะ (จาคสัมปทา)  ดว้ยปัญญา (ปัญญาสัมปทา)  ทั้งภยั  อุบาทวแ์ละอุปสรรคย่อมเกิดแก่คน
พาล  ฉะนั้นจึงควรหลีกเล่ียง  สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ ธมฺมธโร)  แบ่งคนพาลออกเป็นสองประเภท  ไดแ้ก่  
คนพาลภายนอกไดแ้ก่คนอ่ืนท่ีเป็นพาล  และคนพาลภายในไดแ้ก่ตวัเราเองท่ีมีกายชัว่วาจาชัว่ใจชัว่  ไม่ไปคลุกคลี
ติดต่อไปมาหาสู่กบัคนพาลภายนอก  ส่วนตวัเราเองไม่คบกบัพาลภายในคือไม่คบกบัมโนทุจริต  ไม่คบกบักาย
ทุจริต  ไม่คบกบัวจีทุจริต     

การคบกบับณัฑิต  เพราะบณัฑิตดาํเนินชีวิตในประโยชน์ชาติน้ีและประโยชน์ชาติหนา้ดว้ยญาณคติ  
รู้จกัใชค้วามหยัง่รู้  ไม่มีเวร  ไม่มีภยัและเพียบพร้อมดว้ยศรัทธา  หิริ  โอตปัปะ  พาหุสัจจะ  วิริยะ  สติ  และปัญญา  
ดาํเนินชีวิตอยา่งระมดัระวงั  ไม่ประมาทนึกถึงความผนัแปรของโลกอยูเ่สมอ  ทาํตวัไม่ใหเ้ส่ือมเสีย  สาํนึกในบุญ
บาปอนัจะติดตามไปในชาติหนา้  หาอุบายป้องกนับาปและสัง่สมบุญ  มีสติปลุกตน  สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พิมพ ์ 
ธมฺมธโร)  แบ่งบณัฑิตออกเป็นสองประเภท  ไดแ้ก่  บณัฑิตภายนอกและบณัฑิตภายใน  บณัฑิตภายนอกหมายถึง
คนอ่ืนท่ีเป็นบณัฑิต  หมายเอาตวัเราเองท่ีมีกายดี  วาจาดี  ใจดี  เป็นผูส้มาคมกบับณัฑิตภายนอกและคบกบักาย
สุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  การคบกบับณัฑิตยอ่มคุม้ครองใหผู้ค้บเจริญดว้ยสรรพสมบติั  มีวฒันธรรมเหมาะแก่
สังคม  มีกิริยาวาจาใจดีงาม  มีชีวิตเกษมปลอดภยั  ปราศจากอุบาทวแ์ละอุปสรรค  เป็นบุคคลชั้นผูดี้ท่ีควรคบของ
มวลชน  มีความสุขตลอดกาลและหลุดพน้จากทุกขใ์นวฏัฏะเป็นท่ีสุด 
       บูชาคนท่ีควรบูชา  การบูชาเป็นกิจดีกิจชอบ  คนมีการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่ใหญ่  ถา้ผูท้าํมีมิจฉา
ทรรศนะ  ทาํการบูชาในทางท่ีผิดก็ใหเ้กิดโทษเส่ือมเสีย  ถา้ผูท้าํมีสัมมาทรรศนะ  รู้จกัเลือกบูชาในส่ิงท่ีถูกก็เกิด
คุณ  ส่ิงท่ีควรบูชาแบ่งออกเป็นสองอยา่ง  คือบุคคลควรบูชาและวตัถุควรบูชา  บุคคลควรบูชาไดแ้ก่  พ่อแม่เป็นปู
ชนียบุคคลของบุตร   ครูอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลของศิษย์  หัวหน้าผู ้บริหารงานเป็นปูชนียบุคคลของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  พระมหากษตัริยเ์ป็นปูชนียบุคคลของพสกนิกร  พระพุทธเจา้เป็นปูชนียบุคคลของพุทธบริษทั  
พระสงฆส์าวกเป็นปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชน  วตัถุท่ีควรบูชาก็ไดแ้ก่ธาตุเจดียคื์อพระบรมสารีริกธาตุและ
พระธาตุของพระสาวก  บริโภคเจดียคื์อสังเวชนียสถาน  4  แห่ง  ไดแ้ก่ท่ีประสูติ  ท่ีตรัสรู้  ท่ีแสดงปฐมเทศนา  
และท่ีปรินิพพาน  ตลอดถึงพุทธบริขารและตน้พระศรีมหาโพธ์ิ  ธรรมเจดียคื์อพระไตรปิฎก  อุทเทสิกเจดียคื์อ
พระพทุธรูป  รอยพระพทุธบาทและรูปพระสงฆส์าวก  การบูชาน้ีเป็นหลกัการเพื่อความเจริญกา้วหนา้และรุ่งเรือง
แห่งชีวิตทั้งในดา้นการอาชีพ  การศึกษา  การปฏิบติัศีลสมาธิและวฒันธรรม  บุคคลและวตัถุท่ีควรบูชาเหล่าน้ี   ถา้
เป็นการบูชาให้เกิดผลเป็นอปัมงคลไม่ควรบูชาคือบูชาคนชัว่  คนโฉด  คนโหดร้าย  คนเลวทราม  บูชาเจา้ท่ีเจา้
ทาง  ผีสางนางไม ้  บูชาเหลา้  ยามา้  กญัชา  ยาฝ่ิน  เฮโรอิน  การพนนั  ส่ิงเหล่าน้ีไม่ก่อให้เกิดคุณอะไรพอให้ผู ้
บูชายึดเป็นขอ้ปฏิบติัตนใหเ้ป็นคนดีได ้ การบูชาใหเ้กิดผลเป็นมงคลคือบูชาคนดีผูมี้คุณและบูชาวตัถุควรบูชาให้
ระลึกถึงและถือเป็นขอ้ปฏิบติับาํเพญ็ชีวิตใหบ้ริสุทธ์ิสะอาดดีงามได ้ อามิสบูชาใหผ้ลเกิดปีติศรัทธาเล่ือมใสมีคติ
ไปดีในโลกเบ้ืองหนา้  ส่วนปฏิบติับูชาใหมี้สุคติเป็นท่ีไปในชาติหนา้และใหไ้ดค้วามสงบสุข  บรรลุวิมุตติ  หลุด
พ้นจากสรรพกิเลสและกองทุกข์ในท่ีสุด  การบูชาในส่ิงท่ีไม่ควรบูชาในสังคมปัจจุบันพบว่าเป็นปัญหา
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ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีติดตามมาเป็นเพราะผลจากการไม่มีการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีพอท่ีจะเป็นพื้นฐานของชีวิต  
หากคนในสังคมร่วมใจกนัทาํการบูชาคนดีแลว้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมก็จะไม่เกิดมีข้ึน  ความสงบ  ความสงดักาย
สงดัใจและสนัโดษจะเกิดติดตามมา 

    การอยู่ในถ่ินท่ีเหมาะสม  ไดแ้ก่ถ่ินท่ีเหมาะสมภายนอก  ถ่ินท่ีเหมาะสมภายใน  ถ่ินท่ีเหมาะสม
ภายนอกหมายเอาถ่ินท่ีมวลชนตั้งภูมิลาํเนาเป็นท่ีอยูอ่าศยัสมบูรณ์ดว้ยทรัพยสิ์นและคนในถ่ินมีคุณความดี  ส่วน
ถ่ินท่ีเหมาะสมภายในหมายเอาอตัภาพมนุษย์ท่ีสมประกอบมีอวยัวะสมบูรณ์แลว้เร่งสร้างตนให้เป็นคนดีมี
หลกัฐาน  ถ่ินท่ีเหมาะสมทั้งภายนอกและภายในน้ี  จะเจริญกา้วหนา้  หรือจะดอ้ยพฒันา  หรือจะลา้หลงั  ยอ่มอยูท่ี่
ตวับุคคลเป็นสําคญั  ถา้ผูอ้ยู่เป็นคนดีและปรับปรุงท่ีอยู่ใหดี้ให้เป็นท่ีควรอยู่ก็เป็นมงคล  และถ่ินท่ีเหมาะสมนั้น
จะตอ้งมีลกัษณะเป็นศูนยก์ลางมีระเบียบแบบแผน  ลทัธิ  ประเพณี  ศีลธรรม  วฒันธรรม  และเป็นท่ีรวมของ
ประชาชนและต่างถ่ิน,  ถ่ินท่ีมีการอาชีพสะดวก  สามารถสร้างหลกัฐานพึ่งตนเองไดแ้ละใหผู้อ่ื้นพึ่งได,้  ถ่ินท่ีมี
การศึกษาสะดวก  เปิดโอกาสใหผู้อ้ยูอ่าศยัศึกษาไดง่้าย,  ถ่ินท่ีมีศาสนาประกาศสัจธรรม  สอนใหล้ะโทษ  สอนให้
อบรมคุณความดี  และสอนใหช้าํระจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิสะอาด,  ถ่ินท่ีทรงศีลทรงธรรมทรงคุณวิทยามาก  มุ่งใหเ้ป็น
คุณประโยชนแ์ก่ตนและเพือ่นมนุษย ์

พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยตฺุโต)  กล่าวโดยรวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีประกอบดว้ยบุคคลผูเ้ป็นคนพาลและ
บัณฑิต   และการบูชาบุคคลโดยการดูแบบอย่างคนดีนอกจากการประพฤติตามแล้วควรให้การบูชาด้วย  
ตวัอย่างเช่นในสมยัพุทธกาลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพระอานนท์ใช้จีวรให้เป็นประโยชน์ตั้ งแต่นุ่งห่มไปจนกระทัง่
ทา้ยสุดใชจ้นเป็นผา้ข้ีร้ิวแลว้นาํไปคลุกดินโขลกฉาบทาฝาผนงั  เป็นตวัอยา่งของการ  reuse  คือรู้จกัใชท้รัพยากร  
ทาํใหพ้ระเจา้ อุเทนเกิดความเล่ือมใส   ในส่วนของส่ิงแวดลอ้มนั้น   ในการพฒันาสังคมเพ่ือสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
นั้ นมนุษยจ์ะตอ้งฝืนนิสัยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยจ์ะต้องมี  restraint  คือสังวรหรือสํารวม  ต้องมี  
moderation  คือมตัตญัญุตาหรือความรู้จกัประมาณ  ตอ้งมี  responsibility  คือความรู้สึกรับผิดชอบ  ตอ้งมี  
selfcontrol  คือรู้จกัยบัย ั้งควบคุมตนเอง  ตอ้งเปล่ียน  life-style  คือวิธีดาํเนินชีวิตใหม่  นอกเหนือจากส่ิงเหล่าน้ี
แลว้ยงัตอ้งระวงัในส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองขดัขวางคือ  ตณัหา  ความอยากได,้  มานะ  ความตอ้งการยิง่ใหญ่,  ทิฏฐิ  ความ
ยึดมัน่ตลอดจนคลัง่ไคลใ้นค่านิยม  แนวความคิด  ลทัธิ  ศาสนา  อุดมการณ์ต่าง ๆ  เน่ืองจากคนตะวนัตกมอง
ออกไปขา้งนอกตวัวา่จะทาํอยา่งไรกบัธรรมชาติ  ส่วนพระพทุธศาสนามองว่าส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติท่ีมี
อยูแ่ละเป็นไปตามธรรมดา  ทาํใหม้นุษยส์ามารถพฒันาตนให้สามารถอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ข้ึน  สามารถอยู่ดีมี
สุขดว้ยตนเองโดยข้ึนอยู่กบัธรรมชาติแวดลอ้มน้อยลงตามลาํดับ  เม่ือพฒันาข้ึนไปอีกก็จะมีความสุขภายในท่ี
ประณีตข้ึนไปอีก  ฝึกตวัเองใหเ้ป็นอิสระจากวตัถุ  เม่ือมนุษยพ์ฒันาตนแลว้ก็จะใชค้วามสามารถนั้นช่วยเหลือทั้ง
ตนเองและผูอ่ื้นสัตวอ่ื์น  ความเบียดเบียนกนันอ้ยลง  เก้ือกูลกนัมากข้ึนทาํใหส้ภาพส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการเป็นอยู่
อย่างผาสุก  ซ่ึงธรรมชาติแวดลอ้ม  หมายถึงธรรมชาติส่วนอ่ืน ๆ รวมทั้ งมนุษยด์ว้ย  ฉะนั้นจึงตอ้งอาศยัความ
เป็นไปอยา่งประสานเก้ือกลูกนั  ดงันั้นพอ่แม่  ผูใ้หญ่  ครูอาจารย ์ฯลฯ  ตอ้งส่ือนาํความรู้ความเขา้ใจตามความเป็น
จริงพร้อมทั้งเร้าจิตสํานึกท่ีจะกา้วเขา้ไปร่วมสร้างสรรค ์ ในส่วนของบณัฑิตนั้น  บณัฑิตมีปัญญามาก  ย่อมไม่
เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น  ยอ่มคิดการเก้ือกูลแก่ทั้งสองฝ่ายและแก่ทั้งโลก  การมีศีล  5  เป็นเกณฑม์าตรฐานอยา่งตํ่า
ท่ีสุดของความประพฤติมนุษยส์ําหรับรักษาสภาพแวดลอ้มทางสังคมใหอ้ยู่ในภาวะเก้ือกูลและเป็นพื้นฐานของ
การดาํเนินชีวิตท่ีดีงามในทอ้งถ่ินกจ็ะเกิดเป็นถ่ินท่ีอยูท่ี่เหมาะสมหรือเป็นประเทศท่ีสมควรได ้
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                   2 จากการศึกษา เพ่ือนาํมาวิเคราะห์ หลกัธรรมในมงคลสูตร มาประยุกตใ์ชใ้นสาระส่ิงแวดลอ้มทาง
สงัคมท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิตใหเ้กิดสนัติสุขในสงัคมปัจจุบนั 

จากการวิจยัสรุปไดว้่า สาระส่ิงแวดลอ้มทางสังคมในงานวิจยัน้ี หมายถึงส่ิงแวดลอ้มภายนอก  คือ 
คนและส่ิงแวดลอ้มภายใน ความคิดท่ีมีความสัมพนัธ์ กลมกลืนกนั สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้โดยการ
นาํหลกัธรรมในมงคลสูตรมาประยกุตใ์ชใ้นสาระส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีเป็นพ้ืนฐานของชีวิตใหเ้กิดสันติสุขใน
สังคมปัจจุบนันั้น  มนุษยต์อ้งพฒันาจิตใจตนเอง ตอ้งปรับสภาพส่ิงแวดลอ้มภายในตนคืออายตนะภายใน ให้
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกคืออายตนะภายนอก โดยใชห้ลกัธรรมท่ีสาํคญัอนัเป็นมงคลชีวิต 4 ประการแรก
ใน 38 ประการ ท่ีเร่ิมจากสมัมาทิฐิ มีความเห็นถูกตอ้ง สงัคมนั้น ๆ จึงจะเกิดสนัติสุข 
 
อภปิรายผล 
 มงคลสูตรกบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเป็นส่ิงสําคญัท่ีควรให้ความสนใจศึกษาเพราะว่าใน
สังคมปัจจุบนันั้น  ความเจริญทางวตัถุมีมากข้ึนแต่จิตใจมนุษยเ์ส่ือมทรามลงเป็นอนัมาก  ส่ิงแวดลอ้มในสังคม
เลวร้าย  ปัญหาและอุปสรรคทางสังคมเกิดข้ึนมากมาย  ถา้หากไม่รู้จกัวิธีแกปั้ญหาแลว้ก็จะทาํให้อยู่ในสังคมได้
อยา่งไม่เป็นสุข  เพราะฉะนั้นจึงควรท่ีจะหาวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหส้ามารถอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นสุข  หลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนาสอนใหค้นมีความสุข  สงบ  และสันติ  คนทัว่ไปท่ีนบัถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํตน
ในปัจจุบนัมกัมองขา้มกบัคาํ สอน  ไม่รู้จกัแมก้ารเลือกคบคน  ไม่เวน้การคบคนพาล  ไม่คบหากบับณัฑิต  ไม่บูชา
บุคคลท่ีควรบูชา  ไม่เลือกถ่ินท่ีอยูใ่หเ้หมาะสม 

   มนุษยมี์ชีวิตความเป็นอยูเ่ป็นองคร์วม  มีพฤติกรรมการแสดงออกและการเคล่ือนไหวทางกาย
และทางวาจาโดยสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือมีแรงจูงใจอย่างไรก็ตั้ งใจแสดงออกพฤติกรรมโดย
สอดคลอ้งกบัแรงจูงใจนั้น  ดงันั้นพฤติกรรมจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัปัญญาท่ีจะรู้และเขา้ใจเพ่ือการดาํเนินชีวิต
ไปตามทางท่ีถูกท่ีควร (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต),  2539,  หนา้  2-5) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. มงคลสูตรมีทั้ งหมด 38 ประการ  ควรให้มีการศึกษาวิเคราะห์เพ่ิมเติมอีกในประเด็น   ต่าง ๆ  
โดยเฉพาะในการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือในสังคมปัจจุบนัท่ีสามารถนาํไปใชไ้ดทุ้กยกุตส์มยั  เช่น  
เก่ียวกบัการพฒันาตน  เก่ียวกบัการทาํหนา้ท่ีต่อผูอ่ื้น  เก่ียวกบัการพฒันาจิตใจในระดบัสูงเพื่อความหลุดพน้ 

     2. ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมมีมากมาย  ควรท่ีจะใหมี้การศึกษาวิเคราะห์การนาํมงคลสูตรไปประยกุตใ์ช้
ในแง่มุมต่าง ๆ  เช่นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัมลพษิ  ปัญหาทางสงัคม  การเสพยาเสพติด  การสาํส่อนทางเพศ ฯลฯ 

 3. การศึกษาวิเคราะห์ควรกระตุน้ใหเ้กิดผลดีทั้งต่อบุคคลและสังคมสามารถนาํไปประพฤติปฏิบติัได้
จริง 
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การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง  
 ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวดันครนายก* 
The  Par ticipation  of  Community  Leaders  in  Providing  Learning  and  

Teaching  Continuing  Education  of  Nakhonnayok  Provincial  Office  of  the  
Non-Formal  and  Informal  Education 

 
               

        นางพทุธชาด  ทะลิ** 
                                    Mrs. Puttachard  Tali 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปริมาณการใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วมลกัษณะต่างๆ ของผูน้าํ
ชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัจังหวดันครนายก  2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาต่อเน่ือง และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอน
การศึกษาต่อเน่ือง ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัในดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ตาํแหน่ง  และระยะเวลา
ดาํรงตาํแหน่ง กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กาํนัน 
และผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดันครนายก จาํนวน 221 คน สุ่มแบบชั้นภูมิ  เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
 ผลการวิจยัพบว่า  1) รูปแบบท่ีผูน้าํชุมชนใชใ้นการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษา
ต่อเน่ือง มากท่ีสุด คือรูปแบบท่ี 4 การมีส่วนร่วมประเมินผล 2) ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีผูน้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง อยู่ในระดบัปานกลาง 3) ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศ และอายุต่างกนั มี
ปริมาณการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกัน ส่วนผูน้ําชุมชนท่ีมีวุฒิ
การศึกษา รายได ้ตาํแหน่ง และระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งต่างกนั มีปริมาณการมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอนการศึกษาต่อเน่ือง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 

                                                        
  * บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) explore the quantity of participation pattern using in 
providing learning and teaching continuing education of community leaders to Nakhonnayok Provincial Office 
of the Non-formal and Informal Education, 2) explore the level of participation of community leaders, and then, 
3) compare participation of community leaders across gender, age, educational level, income, position, and 
duration of experience in position. The 221 samples were community leaders in Nakhonnayok province, 
consisted of Mayors and Vice mayors of Sub-district Administration Organization, Sub-district leaders, and 
Village leaders, selected by stratified random sampling.  Data was collected by check list questionnaire, and 
was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and one-way ANOVA. 
 The results of this study revealed that 1) the community leaders used pattern 4: participation in 
evaluation, the most, to providing learning and teaching continuing education, 2) the level of participation were 
moderate, 3) the level of participation of the community leaders were different across educational level, income, 
position, and duration of experience, but were not different across gender and age, at  the  level  of  statistical  
significance  .05 

 
ความนํา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540 ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาไว ้ ดงัน้ี  

“ มาตรา  43  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
สิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใ ช้จ่าย  การจัด 
การศึกษาอบรมของรัฐต้องคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเอกชน” 
 “ มาตรา 284  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกาํหนด 
นโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบคุคล  การเงินและการคลงั  และ 
มีอาํนาจหน้าท่ีของตนเอง  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีสิทธิที่จะ 
จัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายใน 
ท้องถ่ินน้ัน  และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม… โดยเฉพาะด้านการ 
จัดการศึกษากาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาในระดับ 
ใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการ”  
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2540,  หนา้  12, 92) 
จากบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  ดงักล่าว  จึงเป็นท่ีมาของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542   อนัเป็นกฎหมายแม่บทของการจดัการศึกษาของชาติ กาํหนดให้
สังคม  และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน  ใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไว ้ ดงัน้ี    

“มาตรา  8  ได้ระบกุารจัดการศึกษาให้ยึดหลกั ดังนี ้
…(2)  ใ ห้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” 
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 “มาตรา  9  การจัดระบบโครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาใ ห้ยึดหลักดังนี ้
… (2)  มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  และองค์กรปกคร 
องส่วนท้องถ่ิน 
(3)  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  มาใช้ในการจัดการศึกษา 
(4)  การมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  
สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน”  (สาํนกังานคณะกรรมการ 
ศึกษาแห่งชาติ, 2545, หนา้ 6-7) 

               นอกจากน้ี  รัฐบาลมีนโยบายท่ีสาํคญั  คือ  นโยบายการกระจายอาํนาจ  การกระจายรายได ้  และการ
กระจายโอกาสต่าง ๆ ในการพฒันาประเทศชาติสู่การปกครองในระดบัทอ้งถ่ินให้ชุมชนได้มีโอกาสกาํหนด
เส้นทางการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของตนเองได ้  โดยเฉพาะในระดบัตาํบล  บุคลากรท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีจะ
ดาํเนินการในส่ิงเหล่าน้ี  ก็คือ  ผูน้าํทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  
สารวตัรกาํนนั  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  แพทยป์ระจาํตาํบล  รวมทั้งกรรมการหมู่บา้น  ผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละดา้น และ
รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาโดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาคนในฐานะเป็นจุดศูนยก์ลางของการพฒันาทั้งปวง  สนบัสนุน
การกระจายอาํนาจทางการศึกษา  โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นทอ้งถ่ิน  (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,  2538, หนา้ 8)  ซ่ึง
ไดก้าํหนดภารกิจการส่งเสริมการจดัการศึกษา  ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม  ยึดหลกัของการมีส่วนร่วมกบั
สถาบนัต่าง ๆ ในสังคม  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา จดัทาํแผนจุลภาคระดบัตาํบลร่วมกบัศูนยบ์ริการ
การศึกษานอกโรงเรียน  และอาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการศึกษา 
 สํานกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  เป็นหน่วยงานภาครัฐอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีจะตอ้งจดั
กิจกรรมการศึกษาตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และการปฏิรูปการศึกษา   โดยมีหนา้ท่ีใน
การส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะของกิจกรรมท่ีสาํคญั คือ การจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน   การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพใน 3  รูปแบบ  คือ วิชาชีพระยะสั้น  กลุ่มสนใจ  และกลุ่มพฒันา
อาชีพ  และ การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต  (แนวทางในการจดัการศึกษาหมู่บา้น กศน.  หา้ดาว  2547, หนา้ 
4) 
   สําหรับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอาํเภอทั้ง 4 อาํเภอ ในจงัหวดันครนายก  พบว่า  ไดมี้การสร้างเครือข่ายและการระดมสรรพกาํลงั  จากผูน้าํ
ชุมชนในพื้นท่ี  ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  การจดัการเรียนการสอน  การศึกษาต่อเน่ือง  ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
เห็นควรศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมต่อการจดัการเรียนการสอนของศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในลกัษณะต่าง ๆ  มากนอ้ยเพียงใด  เพื่อนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการเรียนการสอนของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจังหวดั
นครนายกใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
       1.   เพื่อศึกษาปริมาณการใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วมลกัษณะต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 การมีส่วนร่วม
คิด ร่วมตดัสินใจ  ร่วมกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานหรือร่วมวางแผนการดาํเนินงาน  รูปแบบท่ี  2  การมี ส่วนร่วมใน
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บริหารจดัการ  ลงมือปฏิบติั  รูปแบบท่ี 3  การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนปัจจยัทรัพยากร  รูปแบบท่ี 4  การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล รูปแบบท่ี 5  การมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบผลจากการดาํเนินงาน  ในการจดัการเรียนการสอนการศึกษา
ต่อเน่ืองของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก 
    2.   เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง ของสาํนกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก ในดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  
ดา้นการดาํเนินการจดัเรียนการสอน  และดา้นการติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา 
             3.  เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง ของสาํนกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก ท่ีมีตวัแปรภูมิหลงัต่างกนั  อนัไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 
ระดบัการศึกษา รายได ้ตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง   
 
สมมติฐานการวจิยั 
 ผูน้าํชุมชน  ท่ีมี  เพศ  อาย ุ  รายได ้  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 
แตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองแตกต่างกนั 
 
การดาํเนินการวจิัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1  ประชากร   
    ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ทั้ง 4 อาํเภอ ในจงัหวดันครนายก จาํนวน 563   คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล   กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  ศึกษาจากประชากรทุกคน  ดงัแสดงในตารางท่ี  1  และผูใ้หญ่บา้น  ท่ีไดจ้ากการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างจากประชากร  ตามตารางการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีกาํหนดให้ของ  เครจซีและมอร์แกน  
(Krejcie  and  Morgan)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 221  คน  สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified  random  sampling) ไดสั้ดส่วน
ของกลุ่มตวัอยา่งจากอาํเภอต่าง ๆ  ดงัน้ี 

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีคา่ความเช่ือมัน่  0.92 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบ  มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ 
(checklist) เน้ือหาของคาํถามเก่ียวกบั เพศ  อาย ุ รายได ้ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง   

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั  การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัของผูน้าํชุมชน  จาํนวน  3  ดา้น  คือ  ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการดาํเนินการจดัการ
เรียนการสอน  และดา้นการติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา  ซ่ึงมีลกัษณะคาํถามเป็นขอ้คาํถามแบบตรวจสอบ
รายการ  ให้ผูต้อบทาํเคร่ืองหมาย / ในช่องรูปแบบท่ีใช้ในการมีส่วนร่วมกบัสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก  ใน 5 รูปแบบ ไดแ้ก่  รูปแบบท่ี 1 การมีส่วนร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ  
ร่วมกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานหรือร่วมวางแผนการดาํเนินงาน รูปแบบท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการลงมือปฏิบัติ รูปแบบท่ี   3 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนปัจจัยทรัพยากร   รูปแบบท่ี 4  
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   รูปแบบท่ี  5  การมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบผลจากการดําเนินงาน 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดด้าํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 3.1  ผูว้ิจยัขอรับหนงัสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 3.2  ผูว้ิจยัส่งหนงัสือถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกตาํบลในจงัหวดันครนายก  เพื่อขอความ
ร่วมมืออาํนวยความสะดวกและประสานในการติดต่อกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3  ผูว้ิจยัจดัเกบ็ขอ้มูล  2  วิธีดงัน้ี 
 วิธีท่ี  1  ส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองและรับกลบัดว้ยตนเอง  ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  จาก
เดือนตุลาคม  2549  ถึงเดือนสิงหาคม  2550 
 วิธีท่ี  2  จดัส่งผา่นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพื่อมอบใหผู้น้าํชุมชนตอบแบบสอบถาม  และ
เกบ็รวบรวมกลบัคืนใหผู้ว้ิจยัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 นาํแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และใชส้ถิติวิเคราะห์  
ดงัน้ี 

1.  การหาค่าความถ่ีและร้อยละ  (percentage)  ใชใ้นการบรรยายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  การหาค่าความถ่ีและร้อยละ   เพือ่อธิบายปริมาณการใชรู้ปแบบของการมีส่วนร่วมแบบ 

ตา่ง ๆ  ในกิจกรรม 
3.  ค่าเฉล่ีย  (Mean)   ใชใ้นการวดัค่าเฉล่ียของ  เพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษา  รายได ้ ตาํแหน่ง   และ

ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย  ดงัน้ี 
 

คะแนนเฉล่ีย  การมีส่วนร่วม  
4.50 – 5.00 หมายความวา่ การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 5  กิจกรรม 
3.50 – 4.49 หมายความวา่ การมีส่วนร่วมมาก 4  กิจกรรม 
2.50 - 3.49 หมายความวา่ การมีส่วนร่วมปานกลาง 3  กิจกรรม 
1.50 - 2.49 หมายความวา่ การมีส่วนร่วมนอ้ย 2  กิจกรรม 
0.00 – 1.49 หมายความวา่ การมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 1  กิจกรรม 

 
4.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เพื่อวดัการกระจายของขอ้มูล 
5.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชน  ไดจ้าํแนกตามตวัแปรตน้  เพศ  อาย ุ  และระดบั
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การศึกษา  ตาํแหน่ง และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง โดยมีการทดสอบกลุ่มมากกวา่ 2  กลุ่ม  ดว้ยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  (one  way  ANOVA) 

 
สรุปผลการวจิยั 

1.  ปริมาณการใช้รูปแบการมส่ีวนร่วมลักษณะต่าง  ๆ 
  ภาพรวมรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองของสาํนกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก  ผลปรากฏว่า  รูปแบบท่ีมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  คือ
รูปแบบท่ี  4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  รองลงมา  คือ  รูปแบบท่ี  3  การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนปัจจยั
ทรัพยากร  รูปแบบท่ีมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดคือรูปแบบท่ี  5  การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผลจากการดาํเนินงาน  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปผลไดว้า่   

 ดา้นการวางแผนจดัการเรียนการสอน รูปแบบท่ีผูน้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน
การศึกษาต่อเน่ือง  ของสํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก มาก
ท่ีสุด คือ  รูปแบบท่ี  4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  รองลงมา  คือ  รูปแบบท่ี  1 การมีส่วนร่วมคิด  ร่วมตดัสินใจ  
ร่วมกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานหรือร่วมวางแผนการดาํเนินงาน  รูปแบบท่ีผูน้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ย
ท่ีสุด  คือ  รูปแบบท่ี  5  การมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบผลจากการดาํเนินงาน   

 ดา้นการดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  รูปแบบท่ีผูน้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอนการศึกษาต่อเน่ือง  ของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก มาก
ท่ีสุด  คือ  รูปแบบท่ี  3  การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนปัจจยัทรัพยากร  รองลงมา  คือ  รูปแบบท่ี  4  การมีส่วน
ในการประเมินผล  รูปแบบท่ีผูน้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด  คือ  รูปแบบท่ี  5  การมีส่วนร่วมในการ
รับผดิชอบผลจากการดาํเนินงาน   

 ดา้นการประเมินผลจากการจดัการศึกษา  รูปแบบท่ีผูน้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอนการศึกษาต่อเน่ืองของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก  มาก
ท่ีสุด  คือ  รูปแบบท่ี  1  การมีส่วนร่วมคิดร่วมตดัสินใจ  ร่วมกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานหรอร่วมวาง
แผนการกาํหนดงาน  รองลงมา  คือ  รูปแบบท่ี  2  การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  ลงมือปฏิบติั  รูปแบบท่ี
ผูน้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  คือ  รูปแบบท่ี  5  การมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบผลจากการดาํเนินงาน 

2.  ระดับการมส่ีวนร่วมของผู้นําชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง 
ภาพรวมระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง ของสาํนกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก  ผลปรากฏว่า  การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนใน
กาจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
จงัหวดันครนายก   มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
และทั้ง  3  ดา้น  คือดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  และดา้น
การประเมินผลการจดัการศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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3.  เปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษ ต่อเน่ือง  ทีม่ี
ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน   อันได้แก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  รายได้   ตําแหน่ง  และระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่ง  
   ผู น้ําชุมชนที่จ ําแนกตามเพศ   และช่วงอายุ  มีส่วนร่วมในการจ ัดการ เ รียนการสอน
การศึกษาต่อเน่ืองของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก   ทั้ง
ในภาพรวมและรายดา้น  ในดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  
และดา้นการประเมินผลการจดัการศึกษา  ไม่แตกต่างกนั 
 ผูน้าํชุมชนท่ีจาํแนกตาม  วุฒิการศึกษา   รายได ้ ตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง   มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเ น่ืองของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก   ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  ในดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการ
สอน  ดา้นการดาํเนินการจดัการเรียนการสอน  และดา้นการประเมินผลการจดัการศึกษา  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั  .05 
 
อภปิรายผล 
  จากผลการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองของ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจังหวดันครนายก มีประเด็นสําคญัท่ีนาํมา
อภิปรายผล  ดงัน้ี 
 1.  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง  ทั้ ง  5  รูปแบบ  
รูปแบบท่ีผูน้าํชุมชนใชม้ากท่ีสุด  คือ  รูปแบบท่ี  4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูน้าํ
ชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการประเมินผล  ดูแล  กาํกบัการใช้งบประมาณในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาต่อเน่ืองใหถู้กตอ้งและเหมาะสม  เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมและการติดตามการใชง้บประมาณเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด    และรูปแบบท่ีผูน้าํชุมชนใช้น้อยท่ีสุด  คือ  รูปแบบท่ี   5 การมีส่วนร่วมในการ
รับผดิชอบผลจากการดาํเนินงาน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่ไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผล
จากการดาํเนินงานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง   เพราะสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัจะใหเ้จา้หนา้ท่ีของ  กศน.  ดาํเนินการประเมินผลและรายงานผลเองเป็นส่วนใหญ่จึง
เป็นสาเหตุใหผู้น้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบผลจากการดาํเนินงานตํ่า      

2.  ผลการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม  ผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษา
ต่อเน่ือง  ทั้ง  3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการดาํเนินการจดักาเรียนการสอน  และด้านการ
ติดตามประเมินการจดัการศึกษา  ภาพรวมและรายกิจกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
วรรณวิไล  วรวิกโฆษิต  (2540, หน้า  117)  พบว่า  กรรมการบริหารองค์การบริหารตาํบลมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน   อยูใ่นระดบัปานกลาง และผลงานวิจยัของ  มาลินี  ริบรวมทรัพย ์ ( 2544, หนา้ 
61) พบวา่ การมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  อยู่
ในระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูน้าํชุมชนยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการจดัการเรียนการ
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สอนการศึกษาต่อเน่ืองท่ีชดัเจนพอ  จึงทาํให้การกาํหนดบทบาทภารกิจในการท่ีจะนาํมาวางแผนและจดัทาํแผน
ในการพฒันาการจดัการศึกษาทางดา้นอาชีพจึงเป็นไปไดน้อ้ย 
 3.  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง  มีปัจจยัส่วน
บุคคลต่างกนั  อนัไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ วฒิุการศึกษา  รายได ้ ตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  พบวา่   
ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ  มาลี  วรวิทยสุ์รวฒันา  (2546,  หนา้  62)  พบว่า  กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ี
มีเพศต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูน้าํชุมชน
เห็นความสําคญัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ทุกคนจึงอยากมีส่วนร่วมในการทาํประโยชนเ์พือ่สงัคมและชุมชนของตนเอง  
 ผูน้าํชุมชนท่ีมีอายุต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของ  มาลี  วรวิทยสุ์รวฒันา  (2546,  หน้า  62)  พบว่า  กรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลท่ีมีอายุต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะผูน้าํชุมชนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็เห็นความสําคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัการเรียนการสอน
การศึกษาต่อเน่ือง  ทุกคนจึงอยากมีส่วนร่วมในการทาํประโยชน์เพ่ือสังคมและชุมชนของตนเองไม่ว่าจะมีอายอุยู่
ในช่วงใด  
 ผูน้ําชุมชนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง
แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  วรรณวิไล  วรวิกโฆษิต  (2540,  หนา้ 118)  พบว่า  การมีส่วนร่วม
ของกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน
การศึกษาต่อเน่ืองแตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูน้าํชุมชนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับ  ปวส./ปกศ.สูง หรือ
อนุปริญญา  เป็นกลุ่มท่ีมีวุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบักลางจึงเห็นความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนการศึกษา
ต่อเน่ืองเพ่ือนาํไปพฒันาตนเองและชุมชนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีและมัน่คงข้ึน  จึงทาํใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียน
การสอนการศึกษาต่อเน่ืองสูงกว่ากลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรี  หรือสูงกว่าปริญญาตรี  
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  และระดบัประถมศึกษา 
  ผูน้าํชุมชนท่ีมีรายไดต่้างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองแตกต่างกนั    
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย  ของ  วรรณวิไล  วรวิกโฆษิต  (2540,  หน้า  120)  พบว่า  การมีส่วนร่วมของ
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีรายไดต้่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษานอก
โรงเรียนแตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ผูน้าํชุมชนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่  5,001  บาทข้ึนไป เห็นความสาํคญัของ
การจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองเพื่อนาํไปพฒันาตนเองและชุมชนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีและมัน่คงข้ึน  และ
เป็นประโยชน์โดยตรงของตนเองและชุมชน  จึงทาํใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองสูง
กวา่กลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีมีรายไดต้ํ่ากว่า  5,000 บาทลงมา 
 ผูน้าํชุมชนท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองแตกต่างกนั  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  เยาวนี  ตระกูลดิษฐ ์ (2541,  หนา้  98)  พบว่า  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอาํเภอในกิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียน  ท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการ
สอนการศึกษาต่อเน่ืองแตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูน้าํชุมชนท่ีมีตาํแหน่งนายก  รองนายก  และกาํนนั  เป็น
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บุคคลท่ีมีอาํนาจการตดัสินใจ  มีความกระตือรือร้นและเห็นความสาํคญัในกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อ
การปรับปรุงพฒันาสังคมและชุมชนของตนเองใหก้า้วหนา้มากกว่าผูน้าํชุมชนท่ีมีตาํแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้น  ผูน้าํ
ชุมชนท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองแตกต่าง
กนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  มาลี  วรวิทยสุ์รวฒันา  (2546,  หนา้  62)  พบว่า  กรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งแตกต่างกนั  มี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองแตกต่างกนั อาจเป็นเพราะผูน้าํชุมชนท่ีมีระยะเวลาในการ
ดาํรงตาํแหน่งอยู่ในระดบั 1-4 ปี  เห็นความสําคญัของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือ
นาํไปพฒันาตนเองและชุมชนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีดีและมัน่คงยิง่ข้ึนมากกวา่ผูน้าํชุมชนท่ีมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง
ตั้งแต่  5  ปีข้ึนไป 

 
ข้อเสนอแนะนโยบาย 
 1.  จากผลการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษา
ต่อเน่ือง  ของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครนายก  พบว่า  รูปแบบ
ท่ี  5  การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผลจากการดาํเนินงาน  ของผูน้าํชุมชน  อยู่ในระดับน้อย  ควรมีการจัด
ประชุม  อบรม  หรือสัมมนา  ผูน้าํชุมชนเพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานการจดัการเรียนการสอนการศึกษา
นอกโรงเรียน  โดยใชว้ิธีการหรือรูปแบบท่ีหลากหลายในการท่ีจะทาํใหผู้น้าํชุมชนไดท้ราบและตระหนกัถึงการ
ทาํงานแบบมีส่วนร่วม  ดังนั้น  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัควรมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการทาํงาน  โดยเฉพาะการประสานงาน  การวางแผนในการจดักิจกรรมร่วมกบัผูน้าํชุมชนอยา่ง
ใกลชิ้ด  โดยเชิญชวนให้ผูน้าํชุมชนไดเ้ขา้ร่วมประชุมวางแผนการดาํเนินงานตั้งแต่เร่ิมตน้  เพื่อให้ผูน้าํชุมชนมี
ความรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วมเป็นผูจ้ดักิจกรรมในพื้นท่ีของตนเอง  ซ่ึงจะเป็นผลใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
จดักิจกรรมมากข้ึน 

2.  จากผลการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง  
อยู่ในระดบัปานกลาง   แสดงว่า  ผูน้าํชุมชนยงัไม่ไดป้ฏิบติังานอย่างเต็มศกัยภาพท่ีมีอยู่  ดงันั้น  สํานกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัควรมีการจดัประชุม  อบรมผูน้าํชุมชนเพ่ือสร้างความ
เขา้ใจในกระบวนการจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ือง  ตลอดจนการจดัทาํแผนติดตามประเมินผลดา้นการ
เรียนการสอนสายอาชีพ  ควรใหผู้น้าํชุมชนไดมี้ส่วนร่วมรับรู้  ร่วมคิด  ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการติดตามผล
และการรายงานผล  เชิญผูท่ี้เช่ียวชาญทางดา้นอาชีพมาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้  ความเขา้ใจในกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน  ทั้งน้ี  เพือ่เป็นการเพิม่เติมความรู้ใหแ้ก่ผูน้าํชุมชนใหสู้งข้ึนกวา่เดิม 

3.  จากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการจดัการเรียนการสอน การศึกษาต่อเน่ือง  ดา้นตวัแปร  
เพศ  อาย ุ  วฒิุการศึกษา  รายได ้ ตาํแหน่ง  และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง   
   ผูน้าํชุมชนท่ีมี  เพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษา   ต่างกนั  มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนการศึกษา
ต่อเน่ืองโดยรวมไม่แตกต่างกนั  ดงันั้น  สํานกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถวางแนวทางการพฒันาบุคคลท่ีเป็นผูน้าํชุมชน  ให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นตวัแทนของ
ประชาชนในการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนไดอ้ย่างจริงจงัและมีประสิทธิภาพ   ควรมีการประชุมทาํความเขา้ใจ
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ร่วมกนัระหว่างผูน้าํชุมชนและผูรั้บผิดชอบจดัการเรียนการสอนการศึกษาต่อเน่ืองในตาํบลนั้น ๆ  ทุกระดบั  ทุกดา้น  เพื่อให้
ผูน้าํชุมชนมองเห็นความสาํคญัของกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  และควรเปิดโอกาส
ใหผู้น้าํชุมชนไดว้างกลไกในการควบคุมการติดตามผลและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการประสานงานท่ี
ไดว้างไวอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ  
อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ* 

The Participation of People in Operation of Rachatheva Sub-District Administrative 
Organization, Bangplee District, Samutprakan Province 

 
       

                 นางสาวเพญ็นภา  อุดมสมุทร** 
               Miss Pennapa   Udomsamut 

 
บทคดัย่อ  
 การวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปริมาณการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมลักษณะต่างๆ ของ
ประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ 3)  เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่  ประชาชนท่ีตั้งถ่ินฐานในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ จาํนวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค าร อยละ  ค าเฉล่ีย ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อการทดสอบค่าที และทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลราชาเทวะมากท่ีสุด คือ รูปแบบร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ประชาชนท่ีมีเพศ 
อาย ุอาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนมีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลราชาเทวะไม่แตกต่างกนั 
 
Abstract  

 The objectives of this research were to 1) study the quantity of participation pattern using of 
people in operation to Rachatheva Sub-District Administrative Organization, Bangplee District, Samutprakan 
Province 2) study the level of participation of the people, and then, 3) compare participation of the people level 
across gender, age, occupation, income, and duration of living in the community. The samples were 375 
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resident population in Rachatheva Sub-district Administrative Organization Area. Data was collected by check 
list questionnaire, and was analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. 
 The results of this study revealed that 1) the people used discover the problem and cause of the 
problem participation pattern, the most, to operation of Rachatheva Sub-disdrict Administrative Organization 2) 
the level of participation of the people was moderate, and 3) the level of participation of the people were not 
different across gender, age, occupation, income, and duration of living in the community. 
 
ความนํา  

 ประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ มาเป็นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่ พ.ศ.2475  โดยมีความหมายและหลกัการสาํคญั คือการปกครองของประชาชน  โดย
ประชาชน  เพื่อประชาชน  ซ่ึงเนน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  รัฐบาลท่ีผ่านมาไดใ้หค้วามสาํคญัใน
การท่ีจะกระจายอาํนาจการปกครองจากส่วนกลางไปสู่ส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารปกครองประเทศ รวมทั้งส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชนตามลาํดบั โดยมีการจดัตั้งหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้ งเทศบาล การจัดตั้ งสุขาภิบาล การจัดตั้ งองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
นอกจากน้ียงัจดัตั้งสภาตาํบลข้ึน ตามคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะเปิดโอกาสใหร้าษฎรได้
เขา้มาร่วมกนับริหารงานของตาํบล  และหมู่บา้นทุกอยา่งเท่าท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ทอ้งท่ี และในปีเดียวกนัก็ไดมี้
การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนตาํบล ควบคู่กบัสภาตาํบล 
โดยมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง  มีการปรับปรุงใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีงบประมาณของตนเอง 
(มาลี  เบญ็จะมโน, 2546, หนา้ 11) 
 ความพยายามในการกระจายอาํนาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหถึ้งมือประชาชนในตาํบล หมู่บา้น 
อันเป็นรากฐานของการปกครองประเทศได้เกิด ข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากท่ีได้มีการประกาศใช้
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 ทาํใหส้ภาตาํบลทุกแห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และสภาตาํบลท่ีมีรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมา 3 ปี ติดต่อกนัเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าปีละ 150,000 
บาท ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบล (อบต.) อนัเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน  ตั้ งแต่วนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2538  เป็นตน้มา (มาลี  เบญ็จะมโน,  2546 : หนา้ 12) 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทัว่ประเทศมีจาํนวนทั้งหมด 6,500 แห่ง ท่ีผา่นมาหลายแห่งยงัประสบกบั
ปัญหา  เช่น การดาํเนินงานดา้นต่างๆ  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งมีการพฒันาการ
ดาํเนินงาน  โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน  เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงถือว่าเป็นหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเล็กท่ีสุด ใกลชิ้ดกบั
ประชาชนมากท่ีสุด เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีรับผดิชอบในเขตพ้ืนท่ีตาํบลท่ีอยูน่อกเขตเทศบาล ซ่ึงจดัตั้ง
มาจากสภาตาํบลท่ีมีรายไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยมีจุดมุ่งหมายสาํคญัเพื่อดูแล ทุกขสุ์ขและใหบ้ริการประชาชน
ในหมู่บา้น ตาํบล เขตตาํบล แทนรัฐบาลกลาง ซ่ึงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบบัพุทธศกัราช 2540 ไดส่้งผล
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ให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยมีลกัษณะเด่น คือ เป็นประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy) (กมล  ทองธรรมชาติ, 2540, หนา้ 1)   
 จะเห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารจดัการองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ินและการปกครองตนเอง ท่ีใหค้วามสาํคญักบัประชาธิปไตยทางตรง โดยท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการดาํเนินงาน ตั้งแต่การร่วมคน้หาปัญหาหรือสาเหตุของปัญหา การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน 
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ตลอดจนการร่วมใหแ้ละรับประโยชน์ ซ่ึงทั้งหมดลว้นเป็นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามสิทธิเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเท
วะ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาหลายดา้น  แต่ละดา้นมีโครงการ
หรือกิจกรรมการพฒันายอ่ยอีกเป็นจาํนวนมาก อย่างไรก็ตามแมว้่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะจะมีการ
ดาํเนินงานเป็นจาํนวนมาก  แต่ก็ไม่สามารถบ่งช้ีไดว้่าประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานมากนอ้ยเพียงใด  
การวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  เพื่อใหท้ราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามขั้นตอน  กระบวนการอย่างไร  ซ่ึงจะทาํใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์  สามารถนาํมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลราชาเทวะใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะการมีส่วนร่วมลกัษณะต่างๆ ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ราชาเทวะ   อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ราชาเทวะ   อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาร่วมตดัสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผล ร่วมใหแ้ละรับผลประโยชน ์
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีตัวแปรภูมิหลังต่างกัน อนัได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้ และระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีตั้งถ่ินฐานหรืออาศยัอยู่ใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 15,625 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการสุ่มเลือก คือประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ท่ีตั้งถ่ินฐานหรืออาศยัอยูใ่นเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ จาํนวน 375 คน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ 
 ตอนท่ี 3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล      
ราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ตามท่ี
ไดท้าํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งไว ้โดยช้ีแจงและอธิบายใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการเก็บขอ้มูล เพ่ือ
ใชใ้นการศึกษา มีทั้งหมดจาํนวน 402 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 335 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป มีดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ
ระยะเวลาการตั้งถ่ินฐานหรือเขา้มาอาศยัในพ้ืนท่ีของประชาชน 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัเป็นคาํถามเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมจาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และ F-test เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
สรุปผลการวจิยั  
 การวิเคราะหข์อ้มูลในบทท่ี 4 สรุปผลการวิจยัไวด้งัน้ี 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในภาพรวมปรากฏผลดงัน้ี ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษามีจาํนวนทั้งหมด 375 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 40 - 49 ปี มีระดบัการศึกษาในระดบั
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ปริญญาตรี ประกอบอาชีพคา้ขาย มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ประชากรส่วนใหญ่เขา้มาตั้ง
ถ่ินฐาน อยูอ่าศยัเป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี 
 2. ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในการดาํเนินงาน 
  2.1 การมส่ีวนร่วมในลักษณะต่าง  ๆ ในภาพรวม 
   ในภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะซ่ึงมีค่าร้อยละสูงสุดคือ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าร้อยละนอ้ยท่ีสุด คือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
  2.2 การมส่ีวนร่วมในลักษณะต่าง  ๆ เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน 
   ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ 
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 
   ด้านการพฒันาสาธารณูปโภคและโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
   ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ  
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการพฒันาสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซ่ึงมีค่าร้อยละสูงสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าร้อยละนอ้ย
ท่ีสุด คือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
   ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย และน่าอยู่ 
   ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ 
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการเสริมสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็ ปลอดภยั และน่าอยู่ในภาพรวม พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซ่ึงมีค่าร้อยละสูงสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าร้อยละนอ้ย
ท่ีสุดคือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
   ด้านการพฒันาภูมทิศัน์ และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
   ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ 
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการพฒันาภูมิทศัน์ และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในภาพรวม  พบวา่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
   ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
   ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ  
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ร่วม
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
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   ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาส หรือวันสําคัญต่าง  ๆและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิน่ 
   ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ 
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาส หรือวนัสาํคญัต่างๆ และการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
 
 ตอนที ่3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
 1. ระดับการมส่ีวนร่วมในลักษณะต่าง  ๆในภาพรวม และพจิารณาเป็นรายด้าน      
  ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ราชาเทวะ อําเภอ 
บางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา ในภาพรวม   
  จากการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา ในภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 6 คือ ร่วมใหแ้ละรับผลประโยชน์ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 3, 
4 ร่วมวางแผน, ร่วมวางแผน  
 2. ด้านการพฒันาสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพืน้ฐาน 
  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอ
บางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันาในลกัษณะร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 
  จากการวิจัยพบว่า  ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 6 คือ ร่วมใหแ้ละรับผลประโยชน์ส่วนขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 3, 4 ร่วมวางแผน, ร่วมวางแผน 
 3. ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภยั และน่าอยู่ 
  จากการวิจัยพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา ในภาพรวม พบว่า ระดบั
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 6 คือ ร่วมใหแ้ละรับผลประโยชน์ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือขอ้ท่ี 4 ร่วมดาํเนินการ 
 4. ด้านการพฒันาภูมทิศัน์ และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  จากการวิจัยพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันาภูมิทศัน์และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวม พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณา
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รายดา้นจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมประชาชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 1 
คือ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 4 ร่วมดาํเนินการ 
 5. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
  จากการวิจัยพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันาในดา้นการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในภาพรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนกตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 5 คือ ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 1 ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 6. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาส  หรือวันสําคัญต่าง  ๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิน่ 
  จากการวิจัยพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา ในภาพรวม พบว่า ระดบั
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 6 คือ ร่วมใหแ้ละรับผลประโยชน์ ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือขอ้ท่ี 2 ร่วมตดัสินใจ 
 
 ตอนที ่4 เปรียบเทยีบระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในการดาํเนินงาน 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของตัวแปรระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีตวัแปรภูมิหลงั
ต่างกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 เพศ   ในภาพรวม ประชาชนทั้ งเพศชายและเพศหญิง มีระดับการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
สรุปผลไดว้า่ ประชาชนมีมีระดบัการส่วนร่วมในการดาํเนินงานทั้ง 5 ดา้นไม่แตกต่างกนั  
 อายุ  ในภาพรวม ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั  มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้
ประชาชนท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาสาธารณูปโภค และโครงสร้าง
ขั้นพื้นฐาน  ดา้นการเสริมสร้างใหชุ้มชน เขม้แขง็ ปลอดภยั และน่าอยู ่ดา้นการพฒันา คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาสหรือวนัสาํคญั ต่างๆ และการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน ไม่
แตกต่างกนั ส่วนดา้นการพฒันาภูมิทศันแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 
 ระดับการศึกษา  ในภาพรวม  ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั  มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ  อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการแตกต่างกัน  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปผลไดว้า่  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน
ดา้นการพฒันาสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  และดา้นการเสริมสร้างให้ชุมชนเขม้แข็ง  ปลอดภยั  
และน่าอยู่  ไม่แตกต่างกนั  ส่วนดา้นการพฒันาภูมิทศัน์  และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    
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ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาสหรือวนัสาํคญัต่างๆ และ
การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน แตกต่างกนั 
 อาชีพ  ในภาพรวม ประชาชนท่ีประกอบอาชีพต่างกนั  มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
สรุปผลได้ว่า  ประชาชนท่ีประกอบอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานด้านการพฒันา
สาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นการเสริมสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็  ปลอดภยั  และน่าอยู่  ดา้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ไม่แตกต่างกัน   ส่วนด้านด้านการพัฒนาภูมิทัศน์   และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาสหรือวนัสาํคญัต่างๆ และการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  แตกต่างกนั 
 รายได้ต่อเดือน  ในภาพรวม  ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ  อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ  แตกต่างกนั  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปผลไดว้่า  ประชาชนท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 
ด้านการพฒันาสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านการเสริมสร้างให้ชุมชน
เขม้แขง็  ปลอดภยั  และน่าอยูด่า้นการพฒันาภูมิทศัน ์ และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดา้นการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาสหรือวนัสาํคญัต่างๆ และการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน แตกต่างกนั 
 ระยะเวลาทีเ่ข้ามาอยู่ในชุมชน  ในภาพรวม  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีเขา้มาอยูใ่นชุมชนต่างกนั  มีระดบั
การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ  อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ
แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปผลไดว้่า  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีเขา้มาอยูใ่นชุมชนต่างกนั  มีระดบั
การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน  ดา้นการเสริมสร้างให้
ชุมชนเข้มแข็ง   ปลอดภัย   และน่าอยู่  ไม่แตกต่างกัน   ส่วนด้านการพัฒนาภู มิทัศน์   และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเน่ือง
ในโอกาสหรือวนัสาํคญัต่างๆ และการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอการอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ผลการวจิยั 
 1) ผลการศึกษาปริมาณการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม และระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นร่วมคน้หาปัญหา
และสาเหตุของปัญหา ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผล ร่วมใหแ้ละ
รับผลประโยชน์ ผลปรากฏว่า ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลมากท่ีสุด คือ การร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในชีวิตประจาํวนัประชาชน ไดพ้บและสัมผสักบัปัญหาท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งเป็นรูปธรรม เม่ือมีโอกาสจึงร่วมเสนอปัญหาและสาเหตุ  เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  และ
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ลักษณะท่ีประชาชนมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการติดตามขอ้มูลข่าวสารในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และไม่เห็น
ความสําคญัในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ซ่ึงอาจเป็นเพราะเร่ืองดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง จึง
ส่งผลใหร้ะดบัการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัตํ่า 
 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีตวัแปรภูมิหลงัต่างกนั อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา  อาชีพ รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน พบว่า 
  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อาํภรณ์  ช่างเกวียน 
(2540) ผลการศึกษา พบวา่ เพศ เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธก์บัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาป่า
ชายเลนชุมชน  ตาํบลเขาไมแ้กว้ อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง   
  ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ บุญเทียน  จนัสุข 
(2548) พบวา่  อาย ุมีผลทาํใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบลกมลาไสย จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ แตกต่างกนั  
  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุนทร  
กองทรัพย ์(2548) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา   
  ประชาชนท่ีประกอบอาชีพต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลราชาเทวะ  อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สามารถ กอ้น
จนัทร์ (2541)  พบว่า ตวัแปรดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลขามใหญ่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
  ประชาชนท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั  มีระดบัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลราชาเทวะ  อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ บรรเจิด   
อนุเวช (2543) ผลการศึกษาพบว่า ภูมิหลงัของประชาชนดา้นรายได  ้มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีเขา้มาตั้ งถ่ินฐานอยู่ในตําบล ต่างกัน  มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สามารถ  กอ้นจนัทร์ (2541) พบว่า ระยะเวลาท่ีเขา้มาอยู่ในตาํบล เป็นตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลขามใหญ่ 
จงัหวดัอุบลราชธานี  
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ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําการวจิยัไปใช้ 
  1.1 จากการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้ง 6 ลกัษณะ ผลปรากฏว่า ลกัษณะท่ีประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ย
ท่ีสุด คือ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทาํงาน มีการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง ต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นผลใหป้ระชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มากยิง่ข้ึน 
  1.2 จากการวิจยัพบวา่ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน ดา้นตวัแปร  
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในตาํบล  พบว่า ประชาชนท่ีมี
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในตาํบล  ต่างกนั  มีส่วนร่วมใน
การดาํเนินงานโดยรวมต่างกนั ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรมีการประชุมทาํความเขา้ใจร่วมกนัระหว่าง
ประชาชนกบับุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน  เพ่ือใหป้ระชาชนเล็งเห็น
ความสําคญัของการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื่อให้ประชาชนยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  อนัจะนาํไปสู่การพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลอยา่งย ัง่ยนื 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัในคร้ังต่อไป 
  จากการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ราชาเทวะ  อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  2.2 ควรทาํวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของประชากรท่ีศึกษา เพื่อ
นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วม แลว้นาํผลมาเปรียบเทียบกบัการวิจยัในคร้ังน้ี 
  2.3 ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
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การจัดการคุณภาพแบบองค์รวมของกองทุนหมู่บ้าน :  
กรณศีึกษาเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร* 

Total Quality Management of Village Fund :  
A Case Study of  Khlong  Samwa, Bangkok 

 
                                                                                                                 นายยทุธ์   สุกใสกีรติกลุ**    
                                                                                                                                 Mr.Yut Sooksaikeeratikul 

 
บทคดัย่อ              
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของกองทุนหมู่บา้น 
เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุนใน
ภาพรวม     เพื่อเปรียบเทียบระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนและ
สมาชิกกองทุน จาํแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้และเพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นผูด้าํเนินงานกองทุน จาํนวน 74 คน และสมาชิกกองทุน จาํนวน 267 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที 
  ผลการศึกษาพบวา่  ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของกองทุนตามความคิดเห็นของ                 
ผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกองทุนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ระดับการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตาม
ความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุน จาํแนกตาม เพศ พบว่าเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย  อายุ พบว่าอายตุ ํ่ากว่า 35 ปี 
สูงกว่าอายุ 35 ปีข้ึนไป การศึกษา พบว่าการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป สูงกว่าการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  รายได ้
พบว่ารายได้ 8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน สูงกว่ารายได้ต ํ่ากว่า 8,000 บาทต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบทุกดา้น
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนระดับการจัดการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นสมาชิก
กองทุนจาํแนกตามเพศ พบว่าเพศชายสูงกว่าเพศหญิง อายุ พบว่าอายุต ํ่ากว่า 35 ปี สูงกว่าอายุ 35 ปีข้ึนไป 
การศึกษา พบว่าการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป รายได ้พบว่ารายไดต้ํ่ากว่า 8,000 
บาทต่อเดือน สูงกว่ารายได้ 8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน  ผลการเปรียบเทียบทุกด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ   ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดซ่ึง    ผูด้าํเนินงานกองทุน และสมาชิกกองทุนเห็นสอดคลอ้งกนั 
คือปัญหาการขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการกองทุนของผูด้าํเนินงานและการขาดงบประมาณเพื่อพฒันา
งาน  ผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุนเสนอแนะ ให้หน่วยงานภาครัฐบาลช่วยเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัการกองทุนและสนบัสนุนงบประมาณใหม้ากกวา่เดิม 
 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 Abstract  
                The objectives of this research were to study the level of  total  quality management of village fund 
ofKhlong Samwa, Bangkok in the opinions of the administrators and members of  the fund, to compare the 
level of total quality management according to the opinions of the administrators and  members classified  
by sex, age,education and income ,and to study the problems and suggestions for the total quality management 
of the fund. The sampling groups were 74 administrators and 267 members of the fund . The instruments used 
to collect the data were 5 rating scales questionnaires . The data were analyzed by percentage, means, standard 
deviation and t-test.The study  found that  the level of  total quality management of the fund in the opinion of 
the administrators and members of the fund altogether was  high.  The level of total quality management in the 
opinions of the administrators classified by sex, it was found that females had higher level than males. 
Regarding age, the persons aged under 35 years had higher level than the persons aged over 35 years. 
Regarding the education level , the persons of bachelor degree or over had  higher level than the persons of 
under bachelor degree. The persons who had income of Baht 8,000.- per month or over had higher level than 
those who had income less than Baht 8,000.- per month. All the factors were not significantly different. The 
level of total quality management in the opinions of the members of the fund which classified by sex, it was 
found that males had higher level than females. Regarding age, the persons under 35 years had higher level 
than the ones who were over 35 years. The ones who had educated under bachelor degree had higher level than 
the ones who had  bachelor degree or over. The persons who had income less than Baht 8,000.- had higher level 
than the ones who had income over Baht 8,000.- All the factors were not  significantly different. Both of the 
administrators and the members agreed on problems of less understanding in managing the fund and  
insufficient  budget for developing the work. They suggested that the government  should encourage and coach 
how to manage the fund and provide  larger budgets.          
 
ความนํา  
  รัฐบาลในช่วงระหว่างปี  พ.ศ. 2544 - 2548 ไดมี้นโยบายจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเป็น
นโยบายเร่งด่วน ซ่ึงไดแ้ถลงต่อรัฐสภา เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2544 ใหจ้ดัตั้ง “กองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง” โดยจดัสรรงบประมาณอุดหนุนเงินทุนกูย้ืมหมู่บา้นละหน่ึงลา้นบาท  เพื่อแกปั้ญหาความยากจนของชาว
ชนบทและชุมชนเมืองในสภาวะวิกฤติดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย  ในปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ผลผลิตท่ีไดมี้คุณภาพตํ่า ส่งผลใหร้ายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการยงัชีพและการออม บางครอบครัวไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมีปัญหาหน้ีสินเกินความสามารถท่ีจะชาํระหน้ีได ้ ในสภาวการณ์เช่นน้ีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประเทศ อาทิ ปัญหาขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ประชาชนไม่มีเงินพอท่ีจะใชจ่้าย เกิดความเครียด 
อนัจะนาํไปสู่ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอ่ืนๆ จึงไดมี้การจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเพื่อช่วยให้
เศรษฐกิจในระดบัฐานล่างคือชุมชนและหมู่บา้นมีความเขม้แขง็ ส่งผลทาํใหส้งัคมและเศรษฐกิจของชาติโดยรวม
มีความมัน่คง เขม้แขง็มากข้ึน โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติบริหารจดัการกองทุน  
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หลกัการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยการมอบแหล่งกองทุนหมุนเวยีนให้กบัประชาชนเพื่อนาํไป 
พฒันาอาชีพ ส่งเสริมใหป้ระชาชนพ่ึงพาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการ
เงินกองทุนของตวัเอง ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต (สุนิสา  ฉิมพลี, 2546, 
หนา้ 1-2)      
  ผูว้จิยัมีความสนใจความเป็นไปของงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  และไดเ้คยศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานของกองทุนหมู่บา้นเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมาบา้ง   เม่ือเวลาผา่นไปน่าจะมีผลงานท่ีสมควร
ไดรั้บการประเมินจึงมีความประสงคจ์ะศึกษาวิจยัความสาํเร็จหรือคุณภาพในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นใน
พ้ืนท่ีดงักล่าว ในท่ีน้ีจึงขอกล่าวถึงโครงการกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองแห่งชาติในภาพรวม   และกล่าวถึง
การจดัการกองทุนหมู่บา้น  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  เพื่อใหเ้ห็นความเป็นมาและความสาํคญัของ
ปัญหาในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจาํนวนของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  ณ  ปี 
พ.ศ. 2548  มีมากถึง  24  กองทุน  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจถึงปัญหาในการบริหารจดัการเพื่อใหบ้ริการแก่สมาชิก
ซ่ึงมีจาํนวนมาก เพราะแค ่ 1 เขตในกรุงเทพมหานครกมี็ถึง  24  กองทุนถา้รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จะมีปริมาณ
กองทุนทั้งหมด 1,596 กองทุน และถา้รวมชุมชนทั้งประเทศจะมี  8,889  ชุมชน จากปริมาณกองทุนหมู่บา้นท่ี
แสดงใหเ้ห็นน้ีเป็นตวัเลขท่ีมากมายซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความยุง่ยากท่ีอาจเกิดข้ึนไดถ้า้ระบบบริหารจดัการขาดความ
เหมาะสมและในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้หค้วามสาํคญัถึงเร่ืองประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น   
  มลัคอลม์  บลัดริจ รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรูปแบบการพิจารณารางวลั
คุณภาพการดาํเนินงานองคก์ร ซ่ึงประเทศต่างๆหลายประเทศทัว่โลกนาํไประยกุตใ์ชใ้นการประเมินคุณภาพการ
บริหารจดัการ ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาเห็นวา่เกณฑก์ารตดัสินรางวลัดงักล่าวมีเน้ือหาคลอบคลุมทุกกระบวนทศันใ์นการ
จดัการองคก์ร เหมาะท่ีจะนาํบางส่วนมาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของกองทุนหมู่บา้น โดย
ผูว้จิยัไดป้ระยกุตเ์กณฑร์างวลัคุณภาพดงักล่าวในส่วนท่ีพอจะเขา้กบับริบทงานของกองทุนหมู่บา้นมาเพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการกองทุนของผูใ้หบ้ริการซ่ึงเป็นกลุ่มผูด้าํเนินงานกองทุนหมู่บา้น 
คือ นกัพฒันาชุมชนเขตคลองสามวา ประธานกองทุนหมู่บา้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น  กบัอีกกลุ่มหน่ึง   
คือความคิดเห็นของผูรั้บบริการซ่ึงเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นซ่ึงไดแ้ก่สมาชิกผูกู้เ้งินกองทุนหมู่บา้นใน    
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาดงักล่าวอาจเป็นแนวทางในการพฒันาการดาํเนินงานกองทุน
หมู่บา้นใหมี้คุณภาพเพิม่ข้ึน 
  จากความเป็นมาและปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้    ผูว้จิยัเห็นวา่สมควรศึกษาความสาํเร็จใน
การจดัการกองทุนหมู่บา้นเขตคลองสามวา โดยเนน้ศึกษาดา้นความสาํเร็จในการจดัการกองทุนเพือ่เป็นแนวทาง
ในการพฒันาการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นเขตคลองสามวา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงท่ีสุด 
ประกอบกบัผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของนกัวิชาการหลายราย เก่ียวกบักระบวนการควบคุมคุณภาพแบบองคร์วม   
และศึกษาเกณฑป์ระเมินโครงการตามรูปแบบรางวลัคุณภาพมลัคอลม์  บลัดริจ   ผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะนาํเกณฑก์าร
ประเมินมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการศึกษาความสาํเร็จในการจดัการกองทุนหมู่บา้นได ้  จึงนาํมาตั้งเป็นปัญหาในการ
วิจยัคร้ังน้ี 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
       1.  เพือ่ศึกษาการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนและ
สมาชิกกองทุนในภาพรวม   
      2.  เพือ่เปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุน
จาํแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา  และรายได ้  
       3.  เพื่อเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนจาํแนก
ตาม เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้              
     4.  เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของ
ผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุน 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
     1.  การจดัการคุณภาพแบบองคร์วม ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุน
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    2.  การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุน 
จาํแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา  และรายได ้อยูใ่นระดบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
    3.  การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน จาํแนก
ตาม เพศ อาย ุการศึกษา  และรายได ้  อยูใ่นระดบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
                          4.  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงาน
กองทุนและสมาชิกกองทุนแตกต่างกนั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
         การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี   เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนเอง  แบ่งออกเป็น        
3 ตอน คือ  
         ตอนที ่ 1  สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ   (check list)   
                        ตอนที ่2  ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม 7 ดา้น  โดยประยุกต์ เกณฑ์รางว ัล คุณภาพ  
มัลคอล์ม   บัลด ริจ    ลกัษณะของแบบสอบถามตอนน้ีมี 47 ขอ้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตาม
แบบของ Rensis Likert  (Goodwin, 1995, p.344) ใชเ้กณฑพิ์จารณา   5  ระดบั  
                        ตอนที่ 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อการจดัการคุณภาพแบบองค์รวมของกองทุนหมู่บา้น      
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open end)  วิเคราะหโ์ดยใชก้ารนบัความถ่ีพร้อมทาํเป็นจาํนวนร้อยละ  
      
วธีิวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
                     การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชข้อ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงสามารถดาํเนินการการวิเคราะหต์ามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั โดยดาํเนินการเป็นขั้นตอน  ดงัน้ี 
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                      1.   ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาโดยเลือกเฉพาะแบบสอบ ถามท่ีมี
ความสมบูรณ์ โดยไดท้าํการแจกแบบสอบถามผูด้าํเนินงานกองทุน จาํนวน 74 ชุด  พบวา่แบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ 67 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.54 แจกแบบสอบถามสมาชิกกองทุนจาํนวน 267  ชุด  พบวา่แบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์  232 ชุด คิดเป็นร้อยละ  86.89  แลว้นาํแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูล  
                   2.  นาํแบบสอบถามท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้มาตรวจใหค้ะแนน 
                   3.  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป         
            
สรุปผลการวจิยั 
            สรุปผลการวิจยัเร่ืองการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของกองทุนหมู่บา้น  ในเขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร  สรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

   1.   สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
                               1.1  สถานภาพส่วนบุคคลของผูด้าํเนินงานกองทุน ไดแ้ก่   
                                      เพศ  พบวา่  ผูด้าํเนินงานกองทุนท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  อาย ุ   
พบวา่ อาย ุ35 ปีข้ึนไปมีมากกวา่อายตุ ํ่ากวา่  35  ปี  การศึกษา พบวา่  การศึกษาตํ่าปริญญาตรีมีมากกวา่การศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป และรายได ้พบว่า  รายได ้ 8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือนมีมากกวา่รายไดต้ ํ่ากวา่ 8,000 บาทต่อเดือน   
                              1. 2  สถานภาพส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุน  ไดแ้ก่ 
                                       เพศ พบว่า สมาชิกกองทุนท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง   อาย ุ พบว่า 
อาย ุ35 ปีข้ึนไปมีมากกวา่อายตุ ํ่ากวา่ 35 ปี   การศึกษา พบว่า  การศึกษาตํ่าปริญญาตรีมีมากว่าการศึกษาปริญญาตรี
ข้ึนไป และรายได ้พบวา่  รายไดต้ํ่ากวา่ 8,000 บาทต่อเดือนมีมากกวา่มีรายได ้8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน    
                          2.   การจดัการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคดิเห็นของผู้ดาํเนินงานกองทุน และ สมาชิก
กองทุนในภาพรวม  
                               ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิก
กองทุนในภาพ รวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัการจดัการแบบองคร์วมอยู่ในระดบั
มากทุกดา้น และในรายละเอียดพบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดจนถึง
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเพื่อพฒันาบุคลากรกองทุน   ดา้นความเป็นผูน้าํของผูด้าํเนินงานกองทุน  และดา้น
แผนกลยทุธ์ในการจดัการกองทุนมีค่าเท่ากนักบัดา้นการวิเคราะห์ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน ดา้น
การใหค้วามสาํคญักบัสมาชิกกองทุน ดา้นกระบวนการในการจดัการกองทุน และดา้นการประเมินผลงานกองทุน 
    3.   การเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุน  
จาํแนกตาม เพศ  อายุ  การศึกษา  และรายได้ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ สรุปไดด้งัน้ี   
                               3.1  การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุน
จาํแนกตาม เพศ  สรุปไดว้่า ในภาพรวมผูด้าํเนินงานกองทุนเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพ
แบบองคร์วมสูงกวา่ผูด้าํเนินงานกองทุนเพศชาย  
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                              3.2    การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงาน
กองทุน จาํแนกตาม อายุ  สรุปไดว้่า ในภาพรวมผูด้าํเนินงานกองทุนอายตุ ํ่ากว่า 35 ปีมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
จดัการคุณภาพแบบองคร์วมสูงกวา่ผูด้าํเนินงานกองทุนอาย ุ35 ปีข้ึนไป   
           3.3 การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุน 
จาํแนกตาม  การศึกษา  สรุปไดว้่า  ในภาพรวมผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีระดบัความ
คิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมสูงกวา่ผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี     
        3.4 การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนิน งานกองทุน
จาํแนกตาม รายได ้  สรุปไดว้่า ในภาพรวมผูด้าํเนินงานกองทุนรายได ้8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน มีระดบัความ
คิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมสูงกวา่ผูด้าํเนินงานกองทุนรายไดต้ ํ่ากวา่ 8,000 บาทต่อเดือน 
    4.   การเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคดิเห็นของสมาชิกกองทุนจาํแนก
ตาม  เพศ  อายุ การศึกษา และรายได้  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  สรุปไดด้งัน้ี   
            4.1    การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน
จาํแนกตาม เพศ   สรุปไดว้่า   ในภาพรวมสมาชิกกองทุนเพศชาย มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพแบบ
องคร์วมสูงกวา่สมาชิกกองทุนเพศหญิง   
 4.2 การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน  
จาํแนกตาม อายุ สรุปไดว้่า ในภาพรวมสมาชิกกองทุนอายุตํ่ากว่า 35 ปี มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการ
คุณภาพแบบองคร์วมสูงกวา่สมาชิกกองทุนอาย ุ35 ปีข้ึนไป   
            4.3 การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน  
จาํแนกตามการศึกษา   สรุปไดว้่า  ในภาพรวมสมาชิกกองทุนการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นต่อ
การจดัการคุณภาพแบบองคร์วมสูงกวา่สมาชิกกองทุน การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป  
            4.4 การเปรียบเทียบการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน  
จาํแนกตาม รายได ้ สรุปไดว้่า  ในภาพรวมสมาชิกกองทุนรายไดต้ ํ่ากว่า 8,000 บาทต่อเดือน  มีระดบัความคิดเห็น
ต่อการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมสูงกวา่สมาชิกกองทุนรายได ้8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน  
      5.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจดัการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคดิเห็นของผู้ดําเนินงาน
กองทุนและสมาชิกกองทุน ไดแ้ก่ 
            5.1  ปัญหาและขอ้เสนอแนะการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนิน 
งานกองทุน   สรุปไดด้งัน้ี 
                     5.1.1 ปัญหาดา้นความเป็นผูน้าํของผูด้าํเนินงานกองทุนส่วนใหญ่ระบุวา่มีปัญหามาก
ท่ีสุดในเร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจ ในกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  จึงมีขอ้เสนอแนะใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐบาลควรมีการฝึกอบรมใหรู้้และเขา้ใจในเร่ือง 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติใหผู้ด้าํเนินงานกองทุน  
 5.1.2 ปัญหาดา้นแผนกลยทุธ์ในการจดัการกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามากท่ีสุดใน
เร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัทาํแผนกลยทุธ์หรือแผนดาํเนินการจึงมีขอ้ 
เสนอแนะใหรั้ฐบาลควรมีการจดัอบรมเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการจดัทาํแผนกลยทุธ์  
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 5.1.3  ปัญหาดา้นการใหค้วามสาํคญักบัสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามากท่ีสุด
ในเร่ืองขาดงบประมาณการสนบัสนุนดา้นการใหบ้ริการสมาชิกกองทุน จึงมีขอ้เสนอแนะใหภ้าครัฐบาลควรมีการ
จดัอบรมเร่ืองรัฐบาลควรจดังบประมาณการสนบัสนุนดา้นการใหบ้ริการสมาชิกกองทุน     
 5.1.4 ปัญหาดา้นการวิเคราะห์ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนผูด้าํเนินงาน
กองทุนส่วนใหญ่ระบุวา่มีปัญหามากท่ีสุดคือเร่ืองกองทุนหมู่บา้นยงัขาดเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยั จึง
มีขอ้เสนอแนะใหรั้ฐบาลควรจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือกองเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัและมีการสอน
การใชง้านใหผู้ด้าํเนินงานกองทุนหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด   
 5.1.5 ปัญหาดา้นการจดัการเพื่อพฒันาบุคลากรกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามากท่ีสุด
คือเร่ืองกองทุนหมู่บา้นขาดงบประมาณในการฝึกอบรมในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกบักองทุน จึงมีขอ้เสนอแนะให้
รัฐบาลควรมีการจดัสรรงบประมาณในการฝึกอบรมในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกบักองทุนเพื่อเพ่ิมศกัยภาพของกองทุน  
 5.1.6 ปัญหาดา้นกระบวนการในการจดัการกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามากท่ีสุดคือ
เร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้ความสามารถในการจดั การกองทุน จึงมีขอ้เสนอแนะใหรั้ฐบาลควรมีการ
จดัอบรมใหผู้ด้าํเนินงานกองทุนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการกองทุน   
 5.1.7 ปัญหาดา้นการประเมินผลงานกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามากท่ีสุดคือเร่ือง    
ผูด้าํเนินงานกองทุนขาดความรู้ทางดา้นการประเมินผล   จึงมีขอ้เสนอแนะให้ภาครัฐบาลควรจดัให้มีการ
อบรมความรู้ทางดา้นการประเมินผลงานใหก้บัผูด้าํเนินงาน       
 5.2   ปัญหาและขอ้เสนอแนะการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน   
สรุปไดด้งัน้ี                    
  5.2.1  ปัญหาดา้นความเป็นผูน้าํของผูด้าํเนินงานกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามาก
ท่ีสุดคือเร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  จึงมีขอ้เสนอแนะใหภ้าครัฐบาลควรจดัส่งวิทยากรมาอบรมผูด้าํเนินงานและสมาชิกกองทุน
ใหไ้ดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
  5.2.2 ปัญหาดา้นแผนกลยทุธ์ในการจดัการกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามากท่ีสุดคือ
เร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการจดัทาํแผนกลยทุธ์ในการจดัการ จึงมีขอ้เสนอแนะ
ให้รัฐบาลควรจดัให้มีการอบรมผูด้าํเนินงานกองทุนให้ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัทาํแผนกลยุทธ์
หรือแผนดาํเนินการ  
                         5.2.3 ปัญหาดา้นการใหค้วามสาํคญักบัสมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามากท่ีสุด
คือ เร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการบริการสมาชิกกองทุน  จึงมีขอ้เสนอแนะให้
รัฐบาลควรจดัการอบรมผูด้าํเนินงานกองทุนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการบริการสมาชิกกองทุน รองลงมา
คือเร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนเลือกปฏิบติักบัสมาชิกควรเท่าเทียมกนั   และมีความยุติธรรม    และสมาชิก
กองทุนใหค้วามสนใจนอ้ยท่ีสุดคือเร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนควรมีระยะเวลาการทาํงานใหช้ดัเจน  
                        5.2.4    ปัญหาดา้นการวิเคราะห์ข่าวสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส่วนใหญ่ระบุ
ว่ามีปัญหามากท่ีสุดคือเร่ืองกองทุนหมู่บา้นยงัขาดเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัจึงมีขอ้เสนอแนะให้รัฐบาล
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ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดซ้ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือถ้าอุปกรณ์ส่ิงนั้ นราคาไม่สูงมากทาง
คณะกรรมการกองทุนควรท่ีจะนาํผลกาํไรไปจดัซ้ือ   
                     5.2.5 ปัญหาดา้นการจดัการเพื่อพฒันาบุคลากรกองทุนส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามาก
ท่ีสุดคือ เร่ืองอยากให้มีการอบรมให้สมาชิกทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองกฎระเบียบข้อบงัคับของ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  จึงมีขอ้เสนอแนะใหภ้าครัฐบาลและผูด้าํเนินงานกองทุนควรจดัให้มีการอบรม
ใหส้มาชิกทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
                     5.2.6 ปัญหาด้านกระบวนการในการจดัการส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหามากท่ีสุดคือ
เร่ือง    ผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้ความสามารถในการจดัการกองทุน   จึงมีขอ้เสนอแนะให้รัฐบาลควร
จดัอบรมใหผู้ด้าํเนินงานกองทุนไดรั้บความรู้ความ สามารถในการจดัการกองทุน  
                                       5.2.7 ปัญหาดา้นการประเมินผลงานกองทุนส่วนใหญ่ระบุวา่มีปัญหามากท่ีสุดคือเร่ือง
ผูด้าํเนินงานกองทุนขาดความรู้ทางดา้นการประเมินผล  จึงมีขอ้เสนอแนะให้รัฐบาลควรจดัให้มีการฝึกอบรม
ผูด้าํเนินงานกองทุนมีความรู้ทางดา้นการประเมินผล 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละการตรวจสอบสมมุติฐานการวิจยั ดงัน้ี 
    1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ท่ีว่า  “เพื่อศึกษาการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตาม
ความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุนในภาพรวม”  นั้นสรุปไดว้่า    การจดัการคุณภาพ
แบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุนในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุนและสมาชิก
กองทุนในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าทั้งผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุน
เห็นความสาํคญัของการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม เพราะการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมช่วยเพิ่มศกัยภาพ
และขีดความสามารถในการบริหารจดัการกองทุนให้เจริญยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่หยดุย ั้ง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัคาํกล่าวของ Duncan  ( William  Duncan , 1995  อา้งถึงใน  วีรพจน ์ลือประสิทธิกลุ, 2540,หนา้ 120-121)  ซ่ึง
ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม เป็นท่ีทาํใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้จะเป็นผู ้
ตดัสินบนพ้ืนฐานแห่งความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในองคก์รในการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์การ
บริการ กระบวนการ และวฒันธรรมองคก์ร เป็นส่ิงสาํคญัในการบริหารจดัการแบบองคร์วม   
    2.   จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
ตามความคดิเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุน  จําแนกตาม เพศ  อายุ  การศึกษา  และรายได้” น้ันผู้วจิยัอภิปรายผล
ตามตัวแปร  และตรวจสอบสมมุติ  ดังนี ้
             2.1 อภิปรายผลการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของผู้
ดําเนิน งานกองทุน จําแนกตาม เพศ ไดด้งัน้ี ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงานกองทุนเพศ
หญิงสูงกว่าเพศชาย และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อท่ี 2 ท่ีว่า “การ
เปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุน  จําแนกตาม เพศ 
อยู่ในระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ” ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ผูด้าํเนินงานเพศหญิงเป็นเพศท่ีมี
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ความละเอียดอ่อนทางดา้นความคิด  และมีความประนีประนอมทางดา้นความคิดมากกว่าเพศชาย  และยงั
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Fritz (1993 อา้งถึงใน สุดีพร ฉนัทเ์ฉลิมพงษ,์ 2544 หนา้ 43)   ซ่ึงไดท้าํการศึกษา
เร่ือง “A Quality Assessment Using the Baldrige Criteria : Non-Academic Service Units in a Large 
University” พบวา่ เพศหญิงมีการปรับปรุงการทาํงานมากกวา่เพศชาย แต่ถึงอยา่งไรกต็ามในระดบัการจดัการ
คุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงานเพศชายกบัเพศหญิงกมี็ระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนัคืออยูใ่นระดบัมาก
ทั้งคู่นัน่ก็อาจจะเป็นเพราะเพศชายและเพศหญิงต่างตระหนกัถึงคุณภาพการจดัการแบบองคร์วม เพราะการ
จดัการคุณภาพแบบองคร์วมไปใชใ้นการจดัการกองทุนจะทาํให้กองทุนมีประสิทธิภาพและทาํให้เกิดประสิทธิ 
ผลสูงสุด  
 2.2  อภิปรายผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม  ตามความคิดเห็นของผู้
ดําเนินงานกองทุน  จําแนกตาม อายุ  ไดด้งัน้ี  ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงานกองทุนอายุ
ตํ่ากว่า 35 ปีสูงกว่าอายุ 35 ปีข้ึนไป และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ   ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่  2  
ท่ีว่า “การเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม ตามความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุน  
จาํแนกตาม อายุ อยู่ในระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ” ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูด้าํเนินงานกองทุน
อายุต ํ่ากว่า 35 ไดรั้บรู้เร่ืองเก่ียวกบัการจดัการทางดา้นส่ือต่างๆมากกว่า เช่น ส่ือทางดา้นการศึกษา ส่ือโทรทศัน ์
ส่ือวิทย ุ และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ทิตาภา  จุลศิริวงศ ์ ( 2550, หนา้ 143-148 ) ท่ีทาํการวิจยัเร่ืองการ
ปฏิบติังานการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนยฝึ์กอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจกัร 2 (มีนบุรี)พบว่า ผูเ้ขา้ฝึก
อาชีพท่ีมีอายตํ่ากว่า 35 ปี มีความคิดต่อระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมสูงกกว่าผูเ้ขา้ฝึกอาชีพท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 35 ปีข้ึนไป  แต่ถึงอยา่งไรก็ตามในระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงานกองทุนอายุ
ตํ่ากว่า 35 ปี กบัผูด้าํเนินงานกองทุนอายุ 35 ปีข้ึนไป ก็มีระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนัคืออยู่ในระดบัมากทั้งคู่
นัน่ก็อาจจะเป็นเพราะอายตุ ํ่ากวา่ 35 ปี และอาย ุ35 ปีข้ึนไปต่างกใ็หค้วามสาํคญัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม    
 2.3 อภิปรายผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม ตามความคิดเห็นของผู้
ดําเนินงานกองทุน จําแนกตาม การศึกษา ได้ดังนี้     ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงานกอง
ทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปสูงกว่าผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อท่ี 2 ท่ีว่า     “การเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม 
ตามความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุน จําแนกตาม การศึกษา อยู่ในระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถติิ”ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีประสบการณ์ทางดา้นการจดัการ 
งานต่างๆมากกว่าผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และยงัสอดคลอ้งกบัการเปรียบเทียบระดบั
การจดัการคุณภาพแบบองคร์วม ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุน  จาํแนกตาม อาย ุซ่ึงเม่ือสมยัก่อน
ประเทศของเราการศึกษาระดบัปริญญาข้ึนไปยงัมีไม่มากนกั จึงทาํให้มุมมองทางดา้นความคิดเห็นต่อการ
จดัการคุณภาพออกมาแตกต่างกนั แต่ถึงอยา่งไรกต็ามในระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนิน 
งานกองทุนการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีระดบัคะแนนท่ี
ใกลเ้คียงกนัคืออยูใ่นระดบัมากทั้งคู่นัน่ก็อาจจะเป็นเพราะผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกบั
ผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปต่างมองเห็นถึงความสาํคญัของการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม
จึงไม่ทาํให้ระดบัการศึกษา เขา้มามีความแตกต่างในเร่ืองระดบัความคิดเห็นของการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม
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มากนกั และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ Tenner และ Detoro (Tenner and Detoro ,1992, P.1) ไดก้ล่าวถึง
ความหมายของการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมไวว้่าการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมคือ การมีส่วนร่วมของทุก
ระดบัท่ีทาํใหอ้งคก์รมีกระบวนการและวิสัยทศัน์เดียวกนัซ่ึงหลกัการสาํคญัของการจดั การคุณภาพแบบองคร์วม
ประกอบดว้ยการใหค้วามสาํคญักบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเป็นส่ิงแรก     
         2.4  อภิปรายผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม ตามความคิดเห็น
ของผู้ดําเนินงานกองทุน  จําแนกตามรายได้  ได้ดังนี้  ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงาน 
กองทุนรายได ้8,000 บาทต่อเดือนข้ึนไปสูงกว่าผูด้าํเนินงานกองทุนรายไดต้ ํ่ากว่า 8,000 บาทต่อเดือน และ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อท่ี 2 ที่ว่า   “การเปรียบเทียบระดับการจัดการ
คุณภาพแบบองค์รวม ตามความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุน  จําแนกตาม รายได้ อยู่ในระดับแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ” ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะผูด้าํเนินงานกองทุนรายได ้8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน
ค่อนขา้งจะมีมุมมองเร่ืองการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมไดก้วา้งไกลกว่าผูด้าํเนินงานกองทุนรายไดต้ ํ่ากว่า 8,000 
บาทต่อเดือน แต่ถึงอยา่งไรก็ตามในระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงานกองทุนรายไดต้ํ่ากว่า 
8,000 บาทต่อเดือนกบัผูด้าํเนินงานกองทุนรายได ้8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน มีระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนัคืออยู่
ในระดบัมากทั้งคู่นัน่ก็อาจจะเป็นเพราะผูด้าํเนินงานกองทุนรายไดต้ ํ่ากว่า 8,000 บาทต่อเดือนกบัผูด้าํเนินงาน
กองทุน รายได ้8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนต่างมองเห็นและตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการคุณภาพแบบ
องคร์วมจึงไม่ทาํให้ปัญหาเร่ืองรายไดเ้ขา้มามีความแตกต่างในเร่ืองระดบัความคิดเห็นของการจดัการคุณภาพ
แบบองคร์วม และเช่ือมัน่ว่าถา้กองทุนมีความเขม้แขง็ในอนาคตสมาชิกทุกคนจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ดงัคาํกล่าว 
สุดีพร  ฉันทเ์ฉลิมพงศ ์(2544, หนา้ 13) ไดร้ะบุความหมายของการจดัการคุณภาพแบบองค์รวม ซ่ึงเป็น
ความหมายตามทศันะของ  Feigenbaum (A.Feigenbaum) ท่ีไดใ้หค้วามหมายไวว้า่การจดัการคุณภาพแบบ
องค์รวมคือ ระบบอนัทรงประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมความพยายามของกลุ่มงานต่างๆภายในองค์กร ในการพฒันา 
รักษาคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพเพือ่ก่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาดในการผลิตและบริการ 
    3.   จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ที่ว่า“ เพื่อเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
ตามความคดิเห็นของสมาชิกกองทุน  จําแนกตาม เพศ  อายุ  การศึกษา  และรายได้” น้ันผู้วจิยัอภิปรายผลตามตัว
แปร และตรวจสอบสมมุติฐาน  ดังนี ้
       3.1  อภิปรายผลการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุน  จําแนกตาม เพศ ไดด้งัน้ี  ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของสมาชิกกองทุนเพศชายสูง
กว่าสมาชิกกองทุนเพศหญิง และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า   “การ
เปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน จําแนกตาม เพศ อยู่ใน
ระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ” ซ่ึงขดัแยง้กบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม  ตามความคิดเห็นของ
ผูด้าํเนินงานกองทุน จาํแนกตาม เพศ พบว่า ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงานกองทุนเพศ
หญิงสูงกว่าผูด้าํเนิน งานกองทุนเพศชาย ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะสมาชิกกองทุนเพศชายส่วนมากอยู่ใน
สภาวะผูน้าํครอบครัว  จึงจาํเป็นท่ีจะ ตอ้งสนใจในเร่ืองการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมมากกว่าสมาชิกกองทุน
เพศหญิง แต่ถึงอยา่งไรก็ตามในระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของสมาชิกกองทุนเพศชายและสมาชิก
กองทุนเพศหญิง กมี็ระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนัคืออยูใ่นระดบัมากทั้งคู่นัน่กอ็าจจะเป็นเพราะสมาชิกกองทุน
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เพศชายและสมาชิกกองทุนเพศต่างกใ็ห้ความสาํคญัในเร่ืองของการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมและมีความ
เช่ือมัน่วา่การมีการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมนั้นจะทาํใหก้องทุนมีการพฒันาและเจริญยิง่ข้ึน   
                3.2  อภปิรายผลการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของสมาชิก
กองทุน จําแนกตามอายุ ไดด้งัน้ี ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองค์รวมของสมาชิกกองทุนอายุตํ่ากว่า 35 ปีสูง
กว่าสมาชิกองทุนอายุ 35 ปีข้ึนไป และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า  
“การเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมของกองทุน  ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน  
จําแนกตาม อายุ อยู่ในระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัการคุณภาพแบบ
องคร์วม ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุน  จาํแนกตาม อาย ุท่ีพบว่าผูด้าํเนินงานกองทุนอายตุ ํ่ากว่า  35 ปี
สูงกว่าผูด้าํเนินงานกองทุนอาย ุ35 ปีข้ึนไป ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการพฒันาดา้นทกัษะการจดัการค่อนขา้งจะ
เร็วกวา่สมาชิกกองทุนอาย ุ35 ปีข้ึนไป แต่ถึงอยา่งไรก็ตามในระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของสมาชิก
กองทุนอายตุ ํ่ากว่า 35 ปีและสมาชิกกองทุนอายุ 35 ปีข้ึนไป ก็มีระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนัคืออยู่ในระดบัมาก
ทั้งคู่นั่นก็อาจจะเป็นเพราะสมาชิกกองทุนอายุต ํ่ากว่า 35 ปีและสมาชิกกองทุนอายุ 35 ปีข้ึนไป ต่างก็ให้
ความสาํคญัในเร่ืองการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมคลา้ยกบัระดบัความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนอายตุ ํ่า
กว่า 35 ปี และผูด้าํเนินงานกองทุนอายุ 35 ปีข้ึนไป คือ อายุต ํ่ากว่า 35 ปี จะมีระดบัความคิดเห็นเร่ืองการจดัการ
คุณภาพแบบองคร์วมสูงกวา่อาย ุ35 ปีข้ึนไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาวนา  ทองศรี (2541) พบว่า อาย ุไม่
ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานคุณภาพแบบองคร์วม                                                                                                                  
         3.3 อภิปรายผลตามการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุน  จําแนกตาม การศึกษา  ได้ดงัน้ี ระดับการจัดการคุณภาพแบบองคร์วมของสมาชิกกอง
ทุนการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีสูงกว่าสมาชิกกองทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป และแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อท่ี 3 ท่ีว่า   “การเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวม
ตามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุน จําแนกตาม การศึกษา อยู่ในระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ” 
ซ่ึงขดัแยง้กบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนจาํแนกตาม การศึกษา 
พบว่า ระดับการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมของผูด้าํเนินงานกองทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปสูงกว่าผู ้
ดาํเนินงานกองทุนการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะสมาชิกกองทุนการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรีค่อนข้างจะมีมากในกองทุนหมู่บ้านจึงทาํให้มุมมองในระบบการจัดการกองทุนต่างกันแต่ถึง
อย่างไรก็ตามในระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของสมาชิกกองทุน การศึกษาตํ่ากว่า ปริญญาตรีกบั
สมาชิกกองทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีระดบัคะแนนท่ีใกลเ้คียงกนัคืออยูใ่นระดบัมากทั้งคู่นัน่กอ็าจจะเป็น
เพราะสมาชิกกองทุนการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี กบัสมาชิกกองทุนการศึกษา ปริญญาตรีข้ึนไปและสมาชิก
กองทุนการศึกษาปริญญาตรีข้ึนใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัการแบบคุณภาพองคร์วม และสอดคลอ้งกบั วีรพจน ์  
ลือประสิทธ์ิกุล(2540, หนา้ 119-123) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม (TQM) โดยอา้ง
ทศันะของนกัวิชาการต่างประเทศ คือมีการนาํเป้าหมายและนโยบายคาํว่าทีคิวเอมคือแนวคิดท่ีตอ้งการภาวะ
ผูน้าํและการมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองของผูบ้ริหารระดบัสูงใน กิจกรรมทั้งหลายในกระบวนการองคก์รท่ีนาํ
ทีคิวเอมมาใชอ้ย่างสัมฤทธิผลจะสังเกตเห็นไดจ้ากการมีพนักงาน  ท่ีไดรั้บการฝึกกระตุน้ให้มีสํานึกดา้น
คุณภาพมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีสร้างสรรค ์ ริเร่ิมไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และทุกคนทุ่มเทให้แก่การ
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แสวงหาคุณภาพท่ีดีกว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีน่าพอใจ และสาํหรับทศันะของเขา
เองเห็นว่าการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมหรือทีคิวเอม ว่าหมายถึงกิจกรรมท่ีพนกังานทุกคนทุกระดบัทุก
หน่วย งานทาํหรือช่วยกนัเป็นกิจวตัรประจาํเพ่ือปรับปรุงงานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยทาํอย่างมี
ระบบ ทาํอย่างเชิงวิชาการ อิงขอ้มูลและมีหลกัการท่ีสมเหตุสมผลเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีทาํให้ลูกคา้พึงพอใจใน
คุณภาพของสินคา้และบริการ 
  3.4 อภิปรายผลตามการเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุน  จาํแนกตามรายได้  ไดด้งัน้ี ระดบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของสมาชิกกองทุนรายไดต้ ํ่า
กวา่   8,000  บาทต่อเดือน  สูงกวา่สมาชิกกองทุนรายได ้  8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือน และแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อท่ี 3 ท่ีว่า “การเปรียบเทียบระดับการจดัการคุณภาพแบบองค์รวม
ตามความคดิเห็นของสมาชิกกองทุน จาํแนกตามรายได้ อยู่ในระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถติิ” ซ่ึง
ขดัแยง้กบัการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของผูด้าํเนินงานกองทุนรายได ้จาํแนกตามรายได ้  พบว่า ผูด้าํเนินงาน
กองทุนรายได ้8,000 บาทข้ึนไปต่อเดือนสูงกวา่ผูด้าํเนินงานกองทุนรายไดต้ ํ่ากวา่ 8,000 บาทต่อเดือน ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจจะมีเหตุผลสอดคลอ้งกบัเร่ืองการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุน  
จาํแนกตาม การศึกษา  ท่ีพบวา่การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีสูงกวา่การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปเพราะสมาชิก
กองทุนรายไดต้ํ่ากวา่ 8,000 บาทต่อเดือนส่วนมากมีการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีจึงทาํให้มุมมองในเร่ือง
การจดัการมีผลท่ีสอดคลอ้งรับกนั  
    4. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4 ที่ว่า “เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการ
กองทุนตามความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุน” พบว่า ปัญหาและขอ้เสนอแนะการ
จดัการคุณภาพแบบองคร์วมตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุน นั้นพบว่าปัญหาท่ี
เป็นประเด็นหลกัๆ ท่ีสอดคลอ้งและคลา้ยๆ กนัอยู่ 2 ประการหลกัๆ ก็คือ ประการท่ี 1) ผูด้าํเนินงานกองทุนยงั
ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการคุณภาพแบบองคร์วม และประการท่ี 2) เร่ืองการขาดงบประมาณสนบัสนุนจาก
ภาครัฐบาลท่ีจะเขา้มาบริหารจดัการในส่วนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน“ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานข้อท่ี 4          
ที่ว่า  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตามความคิดเห็นของผู้ดําเนินงานกองทุนและ
สมาชิกกองทุนแตกต่างกัน” ซ่ึงอภิปรายผลได ้วา่ขอ้เสนอแนะจากประการท่ี 1) ผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมการท่ีเป็นเช่นน้ี ผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะทางหน่วยงาน
ภาครัฐบาลยงัขาดการติดตามดูและและการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองใหก้บัผูด้าํเนินงานกองทุนหรืออาจจะทาง 
ภาครัฐบาลให้การอบรมดา้นการจดัการจดัคุณภาพแบบองคร์วมดีแลว้  แต่ทางดา้นการรับรู้ของผูด้าํเนินงาน
กองทุนไม่เท่ากนั จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีทางหน่วยงานภาครัฐบาลควรท่ีจะมีการติดตามผลการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง
และจริงจงั   ผูว้ิจยักต็ระหนกั และเห็นความสาํคญัถึงการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมเป็นอยา่งมากพอๆ  กบัผลวิจยัท่ี
ออกมาคลา้ยกนัเพราะการไม่ขา้ใจถึงระบบการจดัการคุณภาพแบบองค์รวมนั้นยอ่มท่ีจะส่งผลและปัญหาต่างๆ ตามมา
อีกมากมาย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าน่าจะนาํแนวคิด วงจรคุณภาพ “PDCA” ของ Deming เขา้มาประยกุตแ์กปั้ญหา
และเป็นแบบแผนเบ้ืองตน้ใหก้บัผูด้าํเนินงานกองทุนหมู่บา้นและใหก้บัหน่วยงานภาครัฐบาลต่อไป  ดงัความคิด
ของ ปราณี  รามสูต (2548, หนา้ 404) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ส่ีขั้นตอนตามลาํดบั คือ ขั้นตอนการวางแผน(plan) ขั้นตอน
การปฏิบติั (do) ขั้นตอนการตรวจสอบ (check) และขั้นตอนการแกไ้ขปรับปรุงพฒันา (act)   จากขอ้เสนอแนะ
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ประการท่ี   2)   เร่ืองการขาดงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐบาลท่ีจะเขา้มาบริหารจดัการในส่วนงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักองทุนหมู่บา้น  การท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่  ประเทศไทยของเรากาํลงัอยูใ่นช่วงการพฒันา   
และอาจจะเป็นการยากท่ีกองทุนหมู่บา้นทุกกองทุนจะสามารถใชเ้งินในส่วนท่ีไดม้าจากการเก็บดอกเบ้ียมาพฒันา
ศกัยภาพของกองทุนและใชจ่้ายในดา้นต่างๆไดอ้ยา่งลงตวัและผูด้าํเนินงานกองทุนในส่วนท่ีเป็นประธานและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นกต็อ้งทาํมาหากินอาจจะไม่มีเวลาให้กบัเร่ืองกองทุนหมู่บา้นมากนกั 
 จากการท่ีผูวิ้จัยได้กล่าวปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจัดการคุณภาพแบบองค์รวมตาม
ความตอ้งการของกองทุนมาแลว้ แต่ในแง่มุมหน่ึงของผูว้ิจยัในเร่ืองผูด้าํเนินงานกองทุนยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ
ในการจดัการคุณภาพแบบองค์รวม และเร่ืองการขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลท่ีจะเขา้มาจดัการใน
ส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้กบักองทุน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าในการดาํเนินงานนั้นผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิก
กองทุนควรตระหนกัในการ “พ่ึงตนเอง ” และดาํรงชีวิตอยา่งพอเพียงตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 
 
ข้อเสนอแนะ 
                   ผูว้ิจยัแยกขอ้เสนอแนะเป็น 3 ประเดน็ คือขอ้เสนอแนะการนาํผลวิจยัไปใชใ้นดา้นนโยบายปฏิบติั  
ขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้จะทาํการวิจยัต่อไป และขอ้เสนอแนะหวัขอ้หรือประเดน็ท่ีควรทาํวิจยัต่อไป  ดงัน้ี 
            1.  ข้อเสนอแนะการนําผลวจิัยไปใช้ในด้านนโยบายปฏิบัติ 
                          จากผลการวจิยัขอขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายปฏิบติั  ดงัน้ี 
   1.1 ผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุนควรท่ีจะช่วยกนัพฒันาศกัยภาพของกองทุน
หมู่บา้นใหเ้ตม็ความสามารถก่อนแลว้ค่อยใหท้างรัฐบาลช่วยเหลือภายหลงั 
              1.2  ควรมีเวทีการเรียนรู้ของชุมชน โดยใหห้น่วยงานของรัฐบาล เป็นแกนนาํในการจดัเวที
การเรียนรู้เร่ืองรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน 
                               1.3  รัฐบาลควรจดัใหมี้การอบรมผูด้าํเนินงานกองทุนเก่ียวกบัการจดัการกองทุน เช่น หลกัการ
ประเมินผลงานกองทุน  การวางระบบงานบญัชี  การวางระบบการจดัทาํเอกสาร ระบบงานการเงิน   การวาง
ระบบการติดตามหน้ีคา้งชาํระ   และควรจดัอบรมคณะกรรมการกองทุนในการเป็นผูป้ระสานเช่ือมโยงท่ีดีกบั
หน่วยงานและบุคคลทัว่ไป  
                          2.   ข้อเสนอแนะแก่ผู้ทีจ่ะทําการวจิยัต่อไป 
                          จากผลการวิจยัขอเสนอแนะในเชิงปฏิบติัการ  ดงัน้ี 
                               2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกองทุนพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศไทย เพือ่นาํมาปรับปรุง
แกไ้ขการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมของกองทุนหมู่บา้นต่อไป 
                               2.2   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งผูด้าํเนินผูด้าํเนินงานกองทุนกบั สมาชิกกองทุน 
                               2.3   ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการคุณภาพแบบองคร์วมในทุกมิติท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อนาํผลการคน้พบมาเป็นแนวทางในการพฒันางานกองทุนต่อไป 
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                               2.4   ควรศึกษาวิธีการพฒันาเคร่ืองมือในการสาํรวจประเมินโครงการท่ีเหมาะสม  กบัการเกบ็
ขอ้มูลกบัผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุน  เช่น แบบสาํรวจขอ้ความกะทดัรัด  อ่านแลว้เขา้ใจง่าย  และ
เน้ือหาครอบคลุมครบสมบูรณ์ตามเกณฑก์ารพิจารณาประสิทธิภาพ  การดาํเนินงานกองทุน         
     3.  ข้อเสนอแนะหัวข้อหรือประเด็นท่ีควรทาํวจิัยต่อไป 
                          จากผลการวิจยัขอเสนอแนะหวัขอ้หรือประเด็นท่ีควรทาํวิจยัต่อไป  ดงัน้ี 
              3.1  การศึกษาความพึงพอใจต่อกองทุนหมู่บา้นของผูด้าํเนินงานกองทุนและสมาชิกกองทุน 
                               3.2   การศึกษาปัญหาและสาเหตุท่ีทาํใหก้องทุนหมู่บา้นไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควรทั้งๆ ท่ีมี
ขอ้ดีอยูม่าก  
                               3.3   ควรทดลองศึกษาวิจยัเพื่อพฒันา (research and development)  โดยทดลองในบางหมู่บา้น
ท่ีมีความพร้อมเร่ิมจากการฝึกอบรมสัมมนาผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งผูด้าํเนินงานและวา่ท่ีสมาชิกกองทุน ใหรู้้ เขา้ใจ 
ตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบและการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เขา้มาเป็นหลกัการดาํเนินงานกองทุน  เม่ือใหทุ้นไปแลว้กมี็ติดตามผลและพฒันาเป็นระยะ การวิจยัประเด็นน้ีอาจ
ช่วยใหไ้ดแ้นวทางบริหารจดัการกองทุนท่ีเหมาะสมต่อไป        
      

บรรณานุกรม 
ทิตาภา  จุลศิริวงษ.์ (2550). การปฏิบัติงานบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 

(มีนบุรี). วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาตรมหาบณัฑิต สาขาการจัดการโครงการและการประเมิน
โครงการ มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี. 

ปราณี  รามสูต.  (2548).  จติวทิยาในองค์กร.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี. 
ภาวนา  ทองศรี. (2541). การเปิดรับสาร ความรู้ทัศนคติ และความพงึพอใจในการปฏิบัติการบริหารคุณภาพโดย

องค์รวม ของบุคลากรในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วีรพจน ์ ลือประสิทธ์ิสกลุ.  (2540).  TQM Living handbook: An executive summary.   กรุงเทพมหานคร:    
โทเรอินเตอร์เนชัน่แนลเทรดด้ิง. 

วีรวฒิุ  มาฆะศิรานนท.์  (2542).  คมัภร์ีบริหารองค์กรเรียนรู้สู่ TQM.  กรุงเทพมหานคร: ธีระป้อมวรรณกรรม. 
ศศิรินทร์  ชัยอาภา.  (2542).  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM)ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารออมสิน.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
สุดีพร  ฉันท์เฉลิมพงษ์.  (2544).   การสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ตามแนวรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม   บัลดริจ  (MBNQA) กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม. วิทยานิพนธ์
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารอตุสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศรีปทุม.       

สุนิสา  ฉิมพลี.  (2546).  ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ   
กรณีหมู่ บ้านในอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญา   ศิลปศาตรมหาบณัฑิต  
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 65

Deming, W.E. (1982). Quality productivity and competitive position. Cambridge:Center for Advance 
Engineer.  

Duncan, W. (1995). Total quality: Key terms and concepts. New York: American Management Association. 
Fritz, S. M . (1993) . A quality Assessment using the Baldr ige Cr iter ia : Non-academic Service Units in a 

Large University. Doctoral Dissertation . Graduate School. The University of  Nebraska. อา้งถึง
ใน   สุดีพร  ฉันทเ์ฉลิมพงษ.์  (2544).   การสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) 
ตามแนวรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม  บัลดริจ (MBNQA) กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต   สาขาบริหารอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัศรีปทุม.  

Goodwin, C.J. (1995). Research in psychology: Methods and design, New York: John Wiley&Sons.      
Tenner, A.R. and Detoro, I.J. (1992). TQM. United State of America: Addison-Wesley Publishing Company.  
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 66

ปัจจัยจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการของพนักงาน 
บริษัท  โอบอ้อมอุตสาหกรรม (1994)  จํากัด  

Motivation Factors of Employees Towards Management of 
Ob-Om Industry (1994) Company Limited 

 
นางสาวรัชภรณ์  วงศาโรจน์  

        Miss Ratchaporn Wongsaroj 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังาน บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม 
(1994) จาํกดั  และเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 169 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จ
ของงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้
ในงาน ผลการเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจท่ีมีการบริหารจดัการของพนักงาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า 
เฉพาะพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความพึงพอใจ เก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั
พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั และตาํแหน่งงานต่างกนัมีความพึงพอใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 และด้านความรับผิดชอบ พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the motivation factors towards staffs’ administration of 

Ob-Om industry (1994) company limited, and to compare the motivation factors towards staffs’ administration, 
classified by personal factors. There were 169 samples. The questionnaire was used as research tool. Data were 
analyzed  by using  percentage, mean, , standard deviation, t-test, and analysis of variance.  

The findings revealed that the motivation factors towards staffs overall at medium level. Considered 
aspect by aspect, the staffs had the opinion at medium level in all aspects, which were job completion, 
                                                        
บทความภาคนิพนธ์ 
  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 67

acceptance and respectability, job description, responsibility, and career progress. The comparison results of the 
motivation factors towards staffs’ administration, classified by personal factors revealed that the staffs with 
different position had the satisfaction about the motivation factors towards revealed that the staffs with different 
position has the satisfaction about the motivation factors towards administration with statistical difference at 
significance level of 0.05. Considered aspect by aspect, in the job description aspect the staffs with different 
education level had the satisfaction with statistical difference at significance level of 0.05. In the responsibility 
aspect, the staffs with difference position had the satisfaction with statistical difference at significance level of 
0.05. 
 
ความนํา 
 บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตลาํโพงท่ีใชก้ลางแจง้และใชใ้นบา้น ซ่ึง
สามารถผลิตช้ินส่วนเองเกือบทั้ งหมด ได้แก่ ผลิตแม่เหล็ก ผลิตแผ่นเหล็กในการประกอบลาํโพง ผลิตกรวย
กระดาษสาํหรับใชป้ระกอบลาํโพง วอยซ์คอยซ์ ผลิตช้ินส่วนอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น ช้ินส่วนท่ีใชป้ระกอบลาํโพง
ท่ีเป็นกระดาษทุกรูปแบบ ช้ินส่วนท่ีผลิตแบบไฟเบอร์รูปแบบต่าง ๆ ช้ินส่วนท่ีผลิตจาก PVC เป็นต้น ทั้งน้ี 
บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดัไดเ้นน้การคิดคน้เทคโนโลยขีองตนเอง เช่น การผลิต TO (ทีโอ) แผน่
เหลก็ท่ีมีแกนสูง และการผลิต TO คอยซ์แทนวอยซ์คอยซ์เดิม 
 ปัจจุบนัธุรกิจเก่ียวกบัผูผ้ลิตลาํโพงในประเทศไทยอยู่ในสภาวะการแข่งขนัทางการตลาดอย่างสูง 
เน่ืองจากบริษัทผู ้ผลิตมีจํานวนมาก  ทั้ งบริษัทผูผ้ลิตช้ินส่วนภายในประเทศ และบริษัทท่ีนําช้ินส่วนจาก
ต่างประเทศเขา้มาประกอบในประเทศ สําหรับคู่แข่งขนัทางการคา้ของบริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) 
จาํกัด คือ บริษทัผูผ้ลิตลาํโพงของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไต้หวนั เป็นคู่แข่งสําคญั เน่ืองจากมีความ
ชาํนาญเก่ียวกบัอุตสาหกรรมลาํโพงโดยเฉพาะ และดาํเนินธุรกิจดา้นผลิตลาํโพงเป็นระยะเวลายาวนาน สาํหรับ
ประเทศไทย บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตลาํโพง บริษทั เดียวท่ีผลิตไดทุ้กช้ินส่วนของ
ลาํโพง 
 จากแนวคิดท่ีวา่ องคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ เกิดข้ึนจากการนาํปัจจยัการบริหารมาดาํเนินการใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในบรรดาปัจจยัเหล่านั้น “คน” นับเป็นปัจจยับริหารท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะคนเป็น
ผูใ้ชปั้จจยัการบริหารอ่ืน ๆ ทั้งหมด คนจึงเป็นปัจจยัสาํคญัเหนือทรัพยากรอ่ืนใด ถา้องคก์รใดสามารถบริหารคน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่ การบริหารงานด้านต่าง ๆ ก็จะมี
ประ สิท ธิภาพตามไปด้วย  แรง จู งใจของพนักงาน ท่ี มี ต่อการบ ริหารจัดการของบ ริษัท  โอบอ้อม
อุตสาหกรรม (1994) จาํกดั นั้นเก่ียวขอ้งกบัปัจจัยหลายประการ เช่น การได้รับคาํชมเชยจากความสําเร็จของ
งาน ผลตอบแทนในด้านเงินเดือน ความมั่นคงปลอดภัยในการทาํงานความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา การท่ีบุคลากรผูท้าํงานในองคก์รใดก็ตามจะกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของเขา ดงันั้น การศึกษาเจตคติของพนกังานท่ีมีต่อการบริหารจดัการจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น
สาํหรับผูบ้ริหารทุกระดบั พึงสร้างและปลูกฝังใหมี้ข้ึนในองคก์ร เพราะการบริหารจดัการท่ีดี จะทาํใหก้ารทาํงาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นท่ีมาแห่งความร่วมมือร่วมใจ ทาํใหบุ้คลากรเหล่านั้นทาํงานดว้ย
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ความเต็มใจ กระตือรือร้น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ ง
ไว ้ความสาํคญัของปัญหาของบริษทั คงจะเป็นเร่ืองของพนกังานท่ีมีการเขา้-ออก การหยดุงาน การขาดงาน หรือ
การทาํงานอย่างไม่มีความรับผิดชอบอย่างมาก ซ่ึงมีผลกระทบต่อองคก์ร ทาํใหอ้งคก์รขาดประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง ปัจจัยจูงใจของพนักงานท่ีมีต่อการบริหาร
จัดการของบริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกัด ว่าพนักงานมีความคิดด้านนโยบายการบริหาร ด้าน
ความสําเร็จในงาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านสภาพการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาอยู่ในระดับใด เพ่ือจะนาํผลการวิจัยคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารนําไปใช้ในการวางแผน 
พฒันาขีดความสามารถของบุคลากรตลอดจนเสริมสร้างปัจจยัต่าง ๆ ท่ียงับกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อให้
พนกังานเกิดเจตคติทางบวกกบัองคก์ร และทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานสูงสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังาน บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั 
 2.  เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การ ศึกษาวิจัยค ร้ั ง น้ี  เ ป็นการ ศึกษา เ ก่ียวกับ ปัจจัย จู ง ใจ ท่ี มี ต่อการบริหารจัดการของ
พนกังาน บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั ดงัน้ี 
 1 .   ขอบ เขตด้านประชากร  ประช ากร ท่ี ศึ กษ า เ ป็นพนัก ง านในโรงง านของ  บริษัท  
โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั จาํนวน 300 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 169 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ปัจจัยจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการของพนักงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ง า น  ด้ า น ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ นั บ ถื อ  ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น ท่ี ป ฏิ บั ติ   
ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
  2.1  ตวัแปรอิสระ มี 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย 
   2.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผ◌ู◌้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  
สมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน 
   2.1.2  ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน
ท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ในงาน   
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบริหารจดัการของบริษทัโอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั 
 3.  ขอบเขตดา้นเวลา ผูว้ิจัยได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในระหว่าง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน
ธนัวาคม 2550 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทัโอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกัด 
จาํนวน 300 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  ขนาดของก ลุ่มตัวอย่ า งได้จ ากตาร างกําหนดขนาดก ลุ่มตัวอย่ า งของ เครจ ซีและ 
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) จาํแนกประชากร
ตามตาํแหน่งงาน จากนั้นจึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ในแต่ละตาํแหน่งของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 169 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการวิ จัยค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  แบบสอบถาม ท่ีสาม ท่ีสร้ าง ข้ึน  โดยมีขั้ นตอน 
ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2 .   การจัดทําโครงสร้ างของแบบสอบถามให้ มี เ น้ื อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ 
การวิจยั แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
  2.1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาปฏิบติังาน และตาํแหน่งงาน 
  2.2  ปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังาน 5 ดา้น คือ ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้น
ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ นั บ ถื อ  ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น ท่ี ป ฏิ บั ติ  ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะ 
ด้านความก้าวหน้าในงาน  จํานวน  30  ข้อ  ลักษณะของแบบสอบถามเ ป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) 
 3 .   นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท่ี ส ร้ า ง ข้ึ น ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า ภ า ค นิ พ น ธ์ ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ 
ความสอดคล้องของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของการวิขัย  เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง  (validity) ของ
แบบสอบถามแล้วนํ า ม าป รั บป รุ ง แก้ ไ ข  เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ค ํา ถ ามชัด เ จน  สาม า รถ ส่ื อคว ามหมา ย ได ้
ตรงประเด็นและเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัพนกังานท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํ
ข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ = 0.8377 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ขอความร่วมมือจากพนกังานทุกแผนกของบริษทั โอบออ้ม
อุตสาหกรรม (1994) จาํกัด ในการตอบแบบสอบถาม จาํนวน 169 ชุด โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่ม
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ตวัอย่างกรอกขอ้มูล และรอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมาจาํนวน 160 ฉบบั คิดเป็น    
ร้อยละ 94.67 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนักงานบริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) 
จาํกดั โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังาน จาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
 4 .   เป รี ยบ เ ที ยบพหุ คูณ  เพื่ อทดสอบค่า เฉ ล่ีย  ( X ) ของคะแนนปัจจัย จู ง ใจ ท่ี มีผล ต่อ 
การบริหารจดัการของพนักงาน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชว้ิธี Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไป 
  พนัก ง านของบ ริษัท  โอบอ้อมอุตสาหกรรม  ( 1 9 9 4 )  จํากัด  ท่ี ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  76.25 อายุ  25-35 ปี  เ ท่ากับ  36-45 ปี  ร้อยละ  39.38 รองลงมา  อาย ุ
ตํ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 16.25 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 59.38 รองลงมา โสด ร้อยละ 27.50 ระดับการศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 86.25 รองลงมา อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 7.50 ร้อยละเวลาท่ีทาํงานกบับริษทั 
มากกว่า 4 ปี ร้อยละ 76.25 รองลงมา 3-4 ปี ร้อยละ 8.75 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 82.50 
รองลงมา 10,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 11.25 ตาํแหน่งงานพนกังานรายวนั 75.00 รองลงมา พนกังานรายเดือน 
ร้อยละ 13.75 
 2.  ปัจจยัจูงใจท่ีมต่ีอการบริหารจัดการของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  
  พนกังานมีปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
3.32) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ดา้นความสาํเร็จของงาน 
  พนกังาน มีปัจจยัจูงใจโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.88 – 3.47) ทุกรายการ คือ 
  1.  งานท่ีท่านปฏิบติัมกัประสบความสาํเร็จ 
  2.  ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความคิดท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบัองคก์ร 
  3.  งานท่ีทาํมีความกา้วหนา้ในสายงานท่ีปฏิบติั 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 71

  4.  ท่านสามารถแกไขปัญหาเฉพาะหนา้ในงานท่ีทาํไดส้าํเร็จทุกเร่ือง 
  5.  งานท่ีท่านปฏิบติัไม่ค่อยมีปัญหาและอุปสรรค 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 25 ปี 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพโสด และ
หมา้ย/หย่า การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และปริญญาตรี ระยะเวลาทาํงานกบับริษทั 3-4 ปี และ
มากกว่า 4 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท ตาํแหน่งพนักงานรายวนัและ
พนกังานรายเดือน 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  พนกังาน มีปัจจยัจูงใจโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.86) 1 รายการ คือ ท่านพงึพอใจท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นทีมมากกวา่จะทาํงานคนเดียว 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชาย และเพศหญิง อาย ุ25-35 ปี 36-45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพ 
โสด และสมรส การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระยะเวลาทาํงานกบับริษทัตํ่ากว่า 1 ปี และมากกว่า 4 
ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ตาํแหน่งพนกังานรายวนั และหวัหนา้งาน 
  ด้านลักษณะงานทีป่ฏบัิติ 
  พนกังาน มีปัจจยัจูงใจโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.26) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56) 1 รายการ คือ งานท่ีท่านทาํมีความถนดัและเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อาย ุ25-35 ปี และมากกวา่ 45 ปี สถานภาพสมรส และหมา้ย/หยา่ 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระยะเวลาทาํงานกบับริษทัตํ่ากวา่ 1 ปี และมากกวา่ 4 ปี รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท ตาํแหน่งพนกังานรายวนั 
  ด้านความรับผดิชอบ 
  พนกังาน มีปัจจยัจูงใจโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57-3.71) 2 รายการ คือ 
  1.  ท่านสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.  ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในงานท่ีปฏิบติั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 25-35 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
ระยะเวลาทาํงานกบับริษทัมากกวา่ 4 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-50,000 บาท ตาํแหน่งพนกังานรายวนั 
  ด้านความก้าวหน้าในงาน 
  พนกังาน มีปัจจยัจูงใจโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.31) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56) 2 รายการ คือ 
  1.  ท่านพอใจและมีความภาคภูมิใจในงานท่ีรับผดิชอบ 
  2.  ท่านคิดวา่คนเราไม่ควรยา้ยงานจากบริษทัหน่ึงไปยงับริษทัหน่ึงบ่อยเกินไป 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผูท่ี้มีอายุ 36-45 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ
ตาํแหน่งพนกังานรายวนั 
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 3.   เปรียบเทียบปัจจัย จู งใจที่มี ต่ อการบริหารจัดการของพ นักงาน  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั 
พบวา่ มีปัจจยัจูงใจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านลักษณะงานทีป่ฏบัิติ 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัและตาํแหน่งงานต่างกนัมีปัจจยัจูงใจโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
  พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัจูงใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํค◌ัญทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 2 รายการ 
  1.  งานท่ีทาํในปัจจุบนัมีความจาํเจน่าเบ่ือหน่าย 
  2.  งานท่ีทาํไม่มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีปัจจยัจูงใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  งานท่ีทาํมีความถนดัและเหมาะสม 
  2.  ท่านพอใจกบัอาํนาจในการตดัสินใจในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  ด้านความรับผดิชอบ 
  พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีปัจจยัจูงใจโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ท่านสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
อภปิรายผล 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานกบับริษทั รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และตาํแหน่งงาน และปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ใน
งาน ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ เป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
แรงจูงใจของพนกังานท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังานบริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั หมายถึง 
กรณีท่ีเปล่ียนแปลงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัความพึงพอใจ จะทาํให้แรงจูงใจของพนกังานท่ีมีต่อการบริหาร
จดัการของพนกังานบริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั เปล่ียนแปลงไป โดยท่ีองคป์ระกอบอ่ืนคงท่ี จึง
สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานกับบริษัท  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและตาํแหน่งงาน และปัจจยัความพึงพอใจท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
ปัจจยัดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัดา้นความรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อแรงจูงใจของ
พนกังานท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังานบริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั นัน่เอง 
  ส่วนปัจจยัท่ีเหลือในดา้นส่วนบุคคล ทั้งดา้นเพศ และอายุ ปัจจยัดา้นความสําเร็จของงานและ
ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ เป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อแรงจูงใจของพนกังานท่ีมีต่อการ
บริหารจดัการของพนกังานบริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั หมายถึง ไม่ว่าจะเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ 
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ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่ส่งผลให้แรงจูงใจของพนักงานท่ีมีต่อการบริหารจัดการของพนักงานบริษทั โอบออ้ม
อุตสาหกรรม (1994) จาํกดั ใหเ้ปล่ียนแปลงตามไม่วา่จะเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยท่ีองคป์ระกอบอ่ืนคงท่ี จึงสรุปได้
วา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ทั้งดา้นเพศ และอาย ุปัจจยัดา้นความสาํเร็จของาน และปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
ไ ม่ มี ผ ล ต่ อ แ ร ง จู ง ใ จ ข อ งพนั ก ง า น ท่ี มี ต่ อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ขอ งพนั ก ง า นบ ริ ษัท  โ อบอ้อ ม 
อุตสาหกรรม (1994) จาํกดั นัน่เอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจของพนกังานท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังานพนกังานบริษทั 
โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั ท่ีมีผลต่อความรู้สึกมากหรือนอ้ย ปัจจยัท่ีส่งผลกบัความคิดเห็นของพนกังาน
ส่วนมากเกิดจาก แนวคิดและความรู้สึกดา้นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของพนกังาน โดยเฉพาะดา้นความกา้วหนา้
ในงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความรับผิดชอบ พร้อมทั้งปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และตาํแหน่งงานเป็นองคป์ระกอบดว้ย 
 ดงันั้น ส่ิงท่ีผูบ้ริหารของพนกังานบริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั ตอ้งคาํนึงถึง ไดแ้ก่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังานพนกังานบริษทัโอบออ้มอุตสาหกรรม (1994) จาํกดั 
คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานกบับริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และตาํแหน่งงาน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในงาน ปัจจยั
ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และปัจจยัด้านความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางพฒันาการบริหารจัดการท่ีจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานและสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน และสามารถ 
แก้ไขปัญหาในด้านปัจจัย จูงใจ ท่ี มีผลต่อการบริหารจัดการของพนักงาน  ตลอดจนสามารถสร้าง 
แนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน และสร้างบริษทัใหเ้ป็นบริษทัธรรมาภิบาลต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ (floor  supervisor ) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางบอน* 

Factors that affect the service satisfaction provided by floor  supervisors at 
Bangkok Bank, Bangbon branch 

        
      นางสาวรุ่งไพลิน  จิตตอ์ารีย์** 
      Miss Rungpairin Chit-aree 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี
ตอ้นรับ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางบอน และเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการ 
จาํนวน 196 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย                
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตอ้นรับ                 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจปัจจยัดา้นการบริการ              
อยูใ่นระดบัมาก สาํหรับปัจจยัดา้นพนกังาน ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ ของผูใ้ช้บริการ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยใน               
การใหบ้ริการ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่างกนั มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นพนกังาน และดา้นการใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้าน                 
การใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 This research was aimed to study the factors that affect the service satisfaction provided by floor 
supervisors at Bangkok Bank, Bangbon Branch and to compare factors that affect the service satisfaction 
provided by floor supervisors from customers who were categorized in demographic characteristics. The subject 
of this research consisted of 196 customers. Questionnaires were distributed to subjects for data collecting and 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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statistic methods used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, t-test and variation 
analysis. 
 The research finding indicated that 1) customers overall satisfied with the service provided by 
floor supervisors at high level. When considered each factors, service factors rated at high level. Personnel 
factors were rated at medium level. 2) the comparing result of factors that affect service satisfaction provided by 
floor supervisors from customers categorized by demographic characteristics suggested customers, who had 
different occupations and average monthly income, overall indicated the satisfaction toward service factor with 
statistical difference at significant level of 0.05 and 0.01 respectively. Customers with different average income 
indicated service satisfaction toward staff factor and service factor with statistical difference at significant level 
of 0.01. The differences of occupation and education indicated service satisfaction at significant level of 0.01. 
 
ความนํา 
              ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์แนวโน้มการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน ทาํให้ธนาคารต่าง
ปรับปรุงกลยุทธ์ของตนเองให้อยู่เหนือคู่แข่ง ซ่ึงการบริการนับเป็นหัวใจสําคญัสําหรับธุรกิจน้ี ทุกธนาคารจึง
พยายามท่ีจะใชก้ลยทุธ์ต่างๆ  เพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้สูงสุดและบริการไดต้รงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ เสนอทางเลือกท่ีดีและบริการท่ีเหนือความคาดหมาย เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใช้บริการ ให้ความ
รวดเร็วและถูกตอ้ง เพื่อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ส่งผลใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ดงันั้น กลยุทธ์ต่างๆ 
จึงทาํใหลู้กคา้มีโอกาสเลือกท่ีจะใชบ้ริการกบัธนาคารพาณิชย ์ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดได ้
                การทาํงานในยุคปัจจุบนัจาํเป็นต้องเน้นทั้ งคุณภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความพึงพอใจแก่
ผูใ้ชบ้ริการดว้ย จึงจะสามารถทาํใหอ้งคก์รอยูร่อดได ้ดงันั้น ทุกคนในองคก์รจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
เน่ืองจากการมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี และการไดรั้บความร่วมมือร่วมใจเป็นอยา่งดีในการทาํงาน จะส่งผลใหบุ้คคลใน
องคก์รมีความกระตือรือร้นในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี เป็นการสร้างภาพพจนท่ี์ดีขององคก์ร ทาํใหเ้ป็นท่ียอมรับแก่
ผูใ้ชบ้ริการ หากองคก์รสามารถจดักิจกรรมบริหารพนกังานไดดี้ ย่อมสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหป้รากฏแก่สาธารณชน 
หน่วยงานกจ็ะมีผูท่ี้ตอ้งการจะเขา้มาใชบ้ริการ 
              การบริการนับว่าเป็นหัวใจของธุรกิจยุคใหม่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับงานบริการจาํเป็นจะต้องศึกษาและให้
ความสําคัญต่อการดําเนินงานด้านน้ีอย่างมาก การบริการในเชิงพาณิชย์จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์บริการ ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ทัว่ไป การบริการของธนาคารเป็นกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม
ปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ทั้งในดา้นการดาํเนินชีวิตของลูกคา้และการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการทั้งหลาย 
มนุษยทุ์กวนัน้ีจาํเป็นตอ้งพ่ึงพาส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ มากมายในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
สําหรับผูป้ระกอบการต้องให้ความสําคญักบัการให้บริการอย่างจริงจัง จึงจะสามารถดาํเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในท่ีสุด ซ่ึงความพึงพอใจในการบริการของลูกคา้อาจเกิดจากการประเมิน
คุณค่าหรือ คุณภาพของการใหบ้ริการและกระบวนการนาํเสนอบริการนั้นๆ ว่ามีความพึงพอใจในการบริการ หาก
เป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัความรู้สึกท่ีผูรั้บบริการนั้นไดรั้บจริง ไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีคาดหวงัไว ้ผูรั้บบริการ
ยอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อบริการนั้นได ้โดยเฉพาะภายใตก้ารเปิดเสรีทางการคา้ ทาํใหผู้รั้บบริการมีทางเลือก
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มากข้ึนในการท่ีจะสนองตอบความตอ้งการของตวัเอง เพือ่ความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั กลยทุธ์
การบริการจึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัในวงการธุรกิจปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้
หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้กต็าม ต่างหนัมาใหค้วามสนใจแข่งขนัในดา้นการบริการแก่ลูกคา้เพิ่มข้ึน โดยมุ่งเนน้
การสร้างความพงึพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ เพราะลูกคา้เป็นบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดในกระบวนการของการบริการ หาก
ไม่มีลูกคา้มารับบริการ การบริการก็ยอ่มไม่เกิดข้ึน กิจการบริการก็ไม่อาจดาํเนินต่อไปได ้เพราะฉะนั้นกิจการจะ
ยนืหยดัอยูไ่ดแ้ละมีผลกาํไรกต่็อเม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการอยูเ่สมอ การเขา้ถึงจิตใจของลูกคา้ยอ่มทาํใหธุ้รกิจกา้วหนา้ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานบริการหรือธุรกิจบริการ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจธรรมชาติของลูกคา้ไปพร้อมๆ กบั
ความพยายามในการคน้หาส่ิงท่ีลูกคา้ต้องการ เพื่อจะได้ให้บริการท่ีถูกใจ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้และ
สามารถสร้างความผกูพนัลูกคา้ใหก้ลบัมาใชบ้ริการต่อไป 
              ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูบุ้กเบิกวงการธนาคารไทย เป็นสัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นถึงการ
พฒันาความกา้วหนา้ของประเทศท่ีมีมายาวนาน ธนาคารไดเ้ติบโตและพฒันาเคียงคู่มากบัคนไทยและธุรกิจต่างๆ 
จนถึงวนัน้ี ธนาคารมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในดา้นความมีเสถียรภาพท่ีมัน่คงดว้ยมาตรฐานการให้บริการท่ีเป็น
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บา้น บริการเหนือความคาดหมาย พร้อมบริการ เอาใจใส่ดูแลลูกคา้ และเสนอทางเลือกท่ีดีกว่า 
โดยการสร้างจิตสาํนึกในการใหบ้ริการ (service mind) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) กาํลงัเดินหนา้ต่อไปดว้ย
ฐานลูกคา้อนัแขง็แกร่ง สร้างสรรคน์วตักรรมในรูปของผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองและเสริมสร้าง
ช่ือเสียงให้เป็นท่ียอมรับในฐานะธนาคารท่ีพร่ังพร้อมด้วยความมั่นคงและน่าเช่ือถือ เพ่ือพร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มทางการเงินและเพ่ือยนืหยดัความเป็นผูน้าํในวงการธนาคารไทยต่อไปในอนาคต  
 การตอ้นรับท่ีดีถึงเป็นหวัใจในการบริการ ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor) เป็นบุคคลแรก
ท่ีจะสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้เม่ือลูกคา้มาใชบ้ริการของธนาคาร มีการสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ให้
ความช่วยเหลือลูกคา้ท่ีเขา้มาสอบถามบริการ งานในตาํแหน่งน้ีถึงเป็นด่านแรกของการใหบ้ริการท่ีดี บทบาทของ       
เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor) ตอ้งบริหาร Banking hall  ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ปัจจุบนัธนาคารใหค้วามสาํคญักบั
การมีเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor)เป็นอยา่งมาก เพราะเป็นการสร้างความประทบัใจและความพึงพอใจต่อ
งานดา้นบริการของธนาคาร 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หน้าท่ีตอ้นรับ (floor supervisor) 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางบอน เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเพื่อใหผู้บ้ริหารไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไป
ใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมุ่งเนน้การตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกคา้จากการใหบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการทาํใหเ้กิดความพึงพอใจอนัสูงสุด 
  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
              1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor)       
ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางบอน 
              2 .   เพื่อ เป รียบเทียบปัจจัย ท่ี มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บ ริการของ เจ้าหน้า ท่ีต้อนรับ                    
(floor supervisor) ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
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สมมุติฐานของการวจิยั 
              ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor) ของผูใ้ชบ้ริการ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
               ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี
ตอ้นรับ (floor supervisor) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางบอน ซ่ึงมีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 
               ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
                ประมาณวนัละ 400 คน เลือกเป็นการสุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย ( simple random 
sampling) กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 196 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี      

แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 
ส่วนท่ีหน่ึง  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือน จาํนวนคร้ังท่ีใชบ้ริการและช่วงเวลามาใชบ้ริการ 
ส่วนท่ีสอง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หน้าท่ีตอ้นรับ จาํนวน 26 ขอ้ แบ่ง

ออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นพนกังาน จาํนวน 16 ขอ้ และดา้นการบริการ จาํนวน 10 ขอ้  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น        
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) 

3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหก้รรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของ
เน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุง
แกไ้ข เพือ่ใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 

4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํ
ขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีมา    
ทาํธุรกรรมและใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางบอน จาํนวน 196 คน และขอคืน               
แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลงรหสั 

ประมวลผลขอ้มูล หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ LSD ดงัน้ี 
1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี  และค่าร้อยละ 
2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor) โดย

ใชค่้าเฉล่ีย    และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี

ตอ้นรับ (floor supervisor) ของลูกคา้จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์โดยใช ้t-test และ F-test 
4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ(floor supervisor)  แต่ละคู่  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

1.  การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) สาขาบางบอน 
    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมาใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางบอน  ส่วนใหญ่เป็น   

เพศหญิง  ร้อยละ  57.65  อาย ุ 15-30  ปี  ร้อยละ  46.43  รองลงมา  อายุ  31-45  ปี  ร้อยละ  27.55  อาชีพ  ธุรกิจ
ส่วนตวั  ร้อยละ  42.35  รองลงมา  พนักงานบริษทั  ร้อยละ  41.33   การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ  45.41  
รองลงมา  มธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า  ร้อยละ 23.47  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  10,000-20,000 บาท  ร้อยละ  34.18      
รองลงมา  20,001-30,000 บาท ร้อยละ 29.08  จาํนวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ 1-5  คร้ัง  ร้อยละ  50.51  รองลงมา 6-10  
คร้ัง  ร้อยละ  31.12  ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ   ตามสะดวก  ร้อยละ  35.20  รองลงมา 11.01-14.00  น. ร้อยละ  
33.67         

2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต้อนรับ (floor  supervisor )      
ของผู้ใช้บริการ 

ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัในการใหบ้ริการของ เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั
มาก  ( X =3.54)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

ด้านพนักงาน 
ผูใ้ชบ้ริการ  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.48)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.51-3.99)  จาํนวน  10  รายการ  5  อนัดบัแรก  คือ  
1.  แนะนาํและช่วยเหลือใชเ้คร่ืองบริการอตัโนมติั (Self service)  
2.  ตอ้นรับดว้ยกริยาวาจาสุภาพ,ยิม้แยม้และกล่าวทกัทาย “สวสัดี” 
3.  ช่วยแกไ้ขปัญหาและเป็นท่ีปรึกษาไดดี้ 
4.  พดูคุยดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้นํ้าเสียงนุ่มนวลบริการดว้ยความเตม็ใจ 
5.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม ติดบตัรพนกังาน 
นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ด้านการบริการ 
ผูใ้ช้บริการ  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.59)  เม่ือพิจารณา  เป็นรายขอ้       

พบวา่  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.55-3.92)  จาํนวน  7  รายการ  5  อนัดบัแรก  คือ 
1.  ใหข้อ้มูลการบริการชาํระสินคา้และบริการ/ค่าสาธารณูปโภค 
2.  ใหข้อ้มูลการบริการบวัหลวง ATM , Premier , Be 1st 
3.  ใหข้อ้มูลการบริการฝากเงิน-ถอนเงิน-โอนเงิน 
4.  ใหข้อ้มูลการบริการเปิดบญัชีใหม่ 
5.  ใหข้อ้มูลการบริการประเภทประกนัชีวติ 
นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง  อายุ  15-30  ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน  ตํ่ากวา่  10,000  บาท   
3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ต้อนรับ  

(floor  supervisor )  ของผู้ใช้บริการ  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี      

ตอ้นรับ (floor supervisor) ของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ  อาย ุ และระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อปัจจยัในการใหบ้ริการของ

เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
ด้านพนักงาน 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี  อายตุ่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ   
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ  รอบรู้และ
สามารถอธิบายบริการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบั การศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  1  รายการ  คือ           
เจา้หนา้ท่ีมีพอเพียงต่อการใหบ้ริการ 

ด้านการบริการ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั  มีความพึงพอใจ โดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ   
ผูใ้ช้บริการท่ีมี  อายุต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม   ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
1.  ใหข้อ้มูลการบริการสินเช่ือ 
2.  ใหข้อ้มูลการบริการตราสารการเงิน (แคชเชียร์เช็ค , เช็คของขวญั) 
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ผูใ้ช้บริการท่ีมี  การศึกษาต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม   แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  5  รายการ  
คือ 

1.  ใหข้อ้มูลการบริการฝากเงิน-ถอนเงิน-โอนเงิน   
2.  ใหข้อ้มูลการบริการการเปิดบญัชีใหม่ 
3.  ใหข้อ้มูลการบริการกองทุนเปิด/พนัธบตัร 
4.  ใหข้อ้มูลการบริการประเภทประกนัชีวิต 
5.  ใหข้อ้มูลการบริการตราสารการเงิน (แคชเชียร์เช็ค , เช็คของขวญั) 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจ  ในภาพรวม  แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  และ  0.01  ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปไดด้งัน้ี 
ด้านพนักงาน 
ผูใ้ช้บริการท่ีมี  อาชีพต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  1  รายการ  คือ  แนะนาํ
และช่วยเหลือใชเ้คร่ืองบริการอตัโนมติั (Self service) 

และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
1.  ช่วยแกไ้ขปัญหาและเป็นท่ีปรึกษาไดดี้ 
2.  แนะนาํบริการใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  
2  รายการ  คือ  

1.  มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
2.  ช่วยแกไ้ขปัญหาและเป็นท่ีปรึกษาไดดี้ 
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  5  รายการ  คือ 
1.  ตอ้นรับดว้ยกริยาวาจาสุภาพ,ยิม้แยม้และกล่าวทกัทาย “สวสัดี” 
2.  พดูคุยดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้นํ้ าเสียงนุ่มนวลบริการดว้ยความเตม็ใจ 
3.  รอบรู้และสามารถอธิบายบริการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
4.  แจง้จุดติดต่อโดยการผายมือแทนการช้ีน้ิว 
5.  ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
ด้านการบริการ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี  อาชีพต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม   แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  

0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  3  รายการ  คือ   
1.  ใหข้อ้มูลการบริการเคร่ืองบริการอตัโนมติั (Self service) 
2.  ใหข้อ้มูลการบริการประเภทประกนัชีวิต 
3.  ใหข้อ้มูลการบริการตราสารการเงิน (แคชเชียร์เช็ค , เช็คของขวญั) 
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และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ ใหข้อ้มูลการบริการ
บตัรเครดิต 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจ  โดยรวม   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  5  
รายการ  คือ   

1.  ใหข้อ้มูลการบริการสินเช่ือ 
2.  ใหข้อ้มูลการบริการกองทุนเปิด/พนัธบตัร 
3.  ใหข้อ้มูลการบริการประเภทประกนัชีวิต 
4.  ใหข้อ้มูลการบริการบตัรเครดิต 
5.  ใหข้อ้มูลการบริการตราสารการเงิน (แคชเชียร์เช็ค , เช็คของขวญั) 

 
การอภปิรายผล 

การวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor)  
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางบอน  ไดข้อ้มูลท่ีควรนาํมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ ใช้บริการ  และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับ (floor supervisor)  ของผู้ใช้บริการ 

    ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  57.65  อาย ุ 15-30  ปี  ร้อยละ  46.43  
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตวั  ร้อยละ  42.35  รองลงมา  พนกังานบริษทั  ร้อยละ  41.33  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ  
45.41 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,000-20,000 บาท ร้อยละ  34.18   

   ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ (floor supervisor)             
ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X =3.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปไดด้งัน้ี 

   ด้านพนักงาน 
   ผูใ้ช้บริการ  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตอ้นรับ (floor supervisor)        

โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.48)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.51-3.99)  
จาํนวน  10  รายการ จากทั้งหมด  16  รายการ 

   ด้านการบริการ 
   ผูใ้ช้บริการ  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตอ้นรับ (floor supervisor)           

โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.59)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.55-3.92)  จาํนวน  
7  รายการ  จากทั้งหมด  10  รายการ 

   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งผลการวิจยัของ  รุ่งนภา  จนัทวิสูตร  (2546)  ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
การบริการรูปแบบธนาคารในศูนยก์ารคา้ของธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษา    
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั/ธุรกิจเอกชน     
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการ
รับรู้ถึงบริการท่ีไดรั้บจริง โดยรวม   ในระดบัมากท่ีสุดต่อปัจจยั ดา้นความน่าเช่ือถือ การใหค้วามมัน่ใจ และมีการ
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รับรู้ถึงบริการท่ีได้รับจริงในระดับมาก  ต่อปัจจัยด้านรูปลักษณ์ การตอบสนองและการดูแลเอาใจใส่ และ       
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สิทธิชัย จริยวิทยานนท์ (2543) ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจในการรับบริการของ      
ลูกคา้ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาตระการพืชผล ผลการวิจยั  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุ 31-40 ปี การศึกษาในระดบัอนุปริญญา และปริญญาตรี อาชีพ  รับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ  ลูกคา้มีความพึงพอใจในการรับบริการของ  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาตระการพืชผล  
จงัหวดัอุบลราชธานี อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพึงพอใจในดา้นพนักงานและการตอ้นรับมากท่ีสุด รองลงมา  
ระยะเวลาในการดาํเนินการ   ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ  และดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ  และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของรัตนา  กฤตยาวฒัน์ (2546: บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) สาขาย่อย คลองตาํหรุ ศึกษากรณี : พนกังานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร   ผลการวิจยัพบว่า   
ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ย คลองตาํหรุ  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  จากขอ้คน้พบดงักล่าว  สรุปไดว้า่  ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  ในภาพรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง  
แสดงว่า ผูใ้ช้บริการ  รู้สึกผิดหวงั  อนัเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานกับ
ผลประโยชน์จริงท่ีเกิดจากการรับรู้ของลูกคา้ดว้ยตนเอง  (produet ,s percciurd performancec)  กบัส่ิงท่ีลูกคา้
คาดหวงั  (butter ,s expectation)  นัน่คือ  ระดบัความพึงพอใจ ของลูกคา้  จะมีมากถา้ผลประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจาก
การบริการตรงกบัส่ิงท่ีเขาคาดหวงั  นั่นคือ  ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน  โดยเฉพาะการบริการท่ี  
ชดัเจน ถูกตอ้ง  และรวดเร็ว  บ่อยคร้ังท่ีพนกังานไม่มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  หรือบริการใหค้นท่ีรู้จกั
คุน้เคย  โดยไม่ปฏิบติัตามคิว  พูดคุยกบัเพื่อนพนักงานในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการบริการ  ทาํให้ลูกคา้ตอ้ง
เสียเวลาในการรอรับบริการ  และเสียความรู้สึกทาํใหเ้สียภาพลกัษณ์และขดักบัสโลแกนของธนาคาร  พนกังานท่ี
ใหบ้ริการควรระลึกถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ี millet (1954, p. 397)  ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัความพึงพอใจในบริการ 
(service satisfaction) หรือความสามารถในการท่ีจะพิจารณาวา่  ท่ีใหบ้ริการนั้นเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ ใหพ้ิจารณา
จากส่ิงต่าง  ดงัน้ี 

1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัต่อเวลา 
3. การใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ 
4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

2.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้ บริการของเจ้าหน้าที่
ต้อนรับ (floor supervisor)  ของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย   ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ  ของผูใ้ชบ้ริการ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  พบวา่   

2.1  ผูใ้ช้บริการท่ีมี  อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยในการให้บริการ      
ของพนกังานตอ้นรับ  ในภาพรวม   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ 0.01  ตามลาํดบั  

2.2  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อปัจจยัในการใหบ้ริการของพนกังาน
ตอ้นรับ  ดา้นพนกังาน  โดยรวม   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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2.3  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพ  ระดับการศึกษา  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  มีความ พึงพอใจต่อ
ปัจจยัใน การให้บริการของพนกังานตอ้นรับ  ดา้นการบริการ  โดยรวม   แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01   

ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  วราภรณ์ ศิริภากรชยั (2550) ศึกษาเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีธนาคาร: กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพจาํกัด (มหาชน) สาขา           
บางบอน  ผลการศึกษา พบวา่ 

ก. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีธนาคารไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ข. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีธนาคารไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

ค. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีธนาคาร
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

และสอดคลอ้งผลการวิจยัของ  รุ่งนภา  จนัทวิสูตร  (2546)  ท่ีผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน
ดา้นความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการบริการ  และค่าเฉล่ียคะแนนดา้นการรับรู้ถึงบริการท่ีไดรั้บรู้
จริง  ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียคะแนนดา้นการรับรู้ถึงบริการท่ีไดรั้บรู้จริง         
สูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนดา้นความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริการในปัจจยั ดา้นรูปลกัษณ์ การดูแลเอาใจใส่ และการให้
ความมัน่ใจตามลาํดบั ค่าความแตกต่างจากมากไปนอ้ย  และมีค่าเฉล่ียคะแนนดา้นการรับรู้ถึงบริการท่ีไดรั้บจริง  
และค่าเฉล่ียคะแนนดา้นความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเท่ากนัในปัจจยัดา้น  ความน่าเช่ือถือ และมี      
ค่าเฉล่ียคะแนนดา้นความคาดหวงัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อบริการสูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนดา้นการรับรู้ถึง
บริการท่ีไดรั้บ 

จากขอ้คน้พบดงักล่าว  สรุปไดว้า่  ผูใ้ชบ้ริการของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  ส่วนใหญ่  ไม่ว่า
จะเป็นต่างจงัหวดัหรือในกรุงเทพมหานคร  ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่  จะมีประสบการณ์จากการใช้บริการของธนาคาร  
หลายๆ แห่ง ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารแต่ละแห่งพยายามจะปรับเปล่ียนการ ใหบ้ริการ  เพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจสูงสุด  
โดยใชก้ลยุทธ์สําคญั  คือ  การให้การตอ้นรับลูกคา้  ตั้งแต่เดินผ่านประตูธนาคารเขา้มาภายใน  เป็นพนกังานตอ้นรับ  
ซ่ึงจะซกัถามความตอ้งการของลูกคา้  เพื่อการบริการใหเ้กิดความสะดวก  รวดเร็วมากข้ึน  ปัจจุบนัธนาคารบางแห่งจะ
ให้เจา้หน้าท่ีช่วยกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการคา้ขายมาก ๆ แม่คา้ พ่อคา้ ตอ้งการ      
ความรวดเร็ว  แต่อาจไม่มีความคล่องตวัในการกรอกแบบฟอร์ม  โดยเฉพาะการฝาก-ถอน  ซ่ึงมีหลากหลายประเภท 
บริการ ดงักล่าวเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคญัในการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ  และเป็นสัญญาณท่ีดีว่าลูกคา้จะ    
กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีก  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริหารธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  ควรพิจารณานาํเทคนิคการ
ใหบ้ริการต่าง ๆ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อลูกคา้  มาพฒันาการบริการ แบบเดิม ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน  สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงประเด็นมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor) 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) สาขาบางบอน ทาํใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor) อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยผูศึ้กษามีความเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ (floor supervisor) ดงัน้ี 

1.  ดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี ควรจดัเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการเม่ือเทียบกบั
ปริมาณการทาํธุรกรรมของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ ตอ้งทาํหน้าท่ีบริการบริเวณดา้นเคาน์เตอร์เขียน   
สลิปและบริเวณเคร่ืองบริการอตัโนมติั ทาํให้การแนะนาํบริการของเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอต่อผูใ้ช้บริการ ควรจดั 
อบรมเจ้าหน้าท่ีต้อนรับอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มทกัษะ ความรู้ของบริการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าต้องมี     
บุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ มีความมัน่ใจในตวับริการ ดูแลเอาใจใส่ มีไหวพริบสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
สามารถตดัสินใจในการเปิดใหบ้ริการคิวเด่ียวและแนะนาํผูใ้ชบ้ริการไปใชเ้คร่ืองบริการอตัโนมติัแทนการนัง่รอ 
เม่ือมีผูใ้ช้บริการเป็นจาํนวนมากและระหว่างการนั่งรอของผูใ้ช้บริการเจ้าหน้าท่ีต้องสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างผูใ้ช้บริการเพื่อลดความรู้สึกในการรอคิวนาน รวมถึงยงัเป็นโอกาสในการแนะนําบริการใหม่ๆ ท่ี
เหมาะสมต่อผูใ้ชบ้ริการเพื่อเป็นการต่อยอดการขายของธนาคารไดอี้กดว้ย 

2.  ดา้นเคร่ืองบริการอตัโนมติั ควรหมัน่ตรวจสอบเช็คสภาพการทาํงานของเคร่ืองใหส้มบูรณ์ตลอดเวลา
เพราะท่ีสาขามีผูใ้ชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก มกัจะพบปัญหาจากเคร่ืองบ่อยๆ เช่น เคร่ืองปรับสมุดไม่สามารถปรับ
รายการได ้เคร่ืองใส่ซองไม่สามารถใส่ได(้โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี) เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติัอ่านขอ้มูลชา้ เป็นตน้ 
เหล่าน้ีอาจทาํให้ผูใ้ช้บริการไม่พอใจเพราะเม่ือมาทาํรายการท่ีเคร่ืองบริการอตัโนมติัมกัจะเกิดปัญหาดังกล่าว     
ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการขาดความมัน่ใจและความเช่ือถึงจากเคร่ืองบริการอตัโนมติั ทาํใหก้ารแนะนาํมาใชเ้คร่ืองบริการ
อตัโนมติัลม้เหลว ผูใ้ชบ้ริการจะขอทาํรายการกบัเจา้หนา้ท่ีดา้นหนา้เคาน์เตอร์ดีกว่า ทาํหนา้เกิดการรอคิวนานมาก
ข้ึน ดงันั้นความปรับปรุงปรับเปล่ียนเคร่ืองใช้บริการให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานและเหมาะกบัการบริการ
อยา่งเสมอ 

3.  ธนาคารควรจดัสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจดัซ้ือ วารสาร / หนังสือพิมพ ์/ ส่ิงพิมพต์่างๆ ให ้  
เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการและมีโทรทศัน์เพื่อเปิดโฆษณาของธนาคาร รวมทั้ งยงัเผยแพร่ขอ้มูล     
ข่าวสารบริการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเน่ืองเป็นการสร้างการขายและประชาสัมพนัธ์อีกทางเลือกหน่ึงได้อีกด้วย           
ส่ิงเหล่าน้ีสามารถลดความรู้สึกในการนัง่รอรับบริการนานๆ ได ้            

4.  ดา้นการใหบ้ริการของธนาคารควรปรับปรุงดา้นความทนัสมยัของอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ให้
มากข้ึนเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ธนาคารในการมุ่งสู่ Universal Banking รวมทั้งการอบรมเพ่ือเพิ่มทกัษะและ
ศกัยภาพในการทาํงานของพนกังานใหสู้งข้ึน โดยเฉพาะการเพิ่มความรู้ในธุรกิจการเงินและบริการใหม่ ๆ รวมทั้ง
ยงัเป็นการปลูกฝ่ังใหเ้จา้หนา้ท่ีมีจิตสาํนึกในการใหบ้ริการท่ีเป็นเป็นมาตรฐานและบริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้            

5.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมากข้ึน เก็บขอ้มูลจากสาขาอ่ืนใกลเ้คียงหรือ
ในกลุ่มเด่ียวกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีกระจายมากข้ึน            
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6.  ควรมีการศึกษาระดบัความพึงพอใจระหว่างธนาคารพาณิชยด์ว้ยกนั เพื่อจะได ้ เปรียบเทียบความ  
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการและนาํผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการบริการขององคก์รให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัตเิหตุในการทํางานของพนักงาน 
ส่วนคลังพสัดุ ฝ่ายบริหารพสัดุ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) * 

Factors Influencing to Accidental at Warehouse and Inventory 
Management Employees at TOT Public Company Limited. 

นายวิรัติ คงใหญ่ ** 
Mr. Virat   Kongyai. 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยั เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนกังาน
ส่วนคลงัพสัดุ ฝ่ายบริหารพสัดุ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนกังาน 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 148 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลก า ร วิ จั ย  พบว่ า  1 )  พนัก ง าน มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร เ กิ ด 
อุบติัเหตุในการทาํงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นอุปกรณ์ช่วยปฏิบติังาน ดา้นบุคลากร ดา้นระบบการบริหาร
ความปลอดภัย และด้านสภาพแวดลอ้ม 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิด
อุบติัเหตุในการทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีความถ่ีของการเขา้
รับการอบรม ต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 พนกังานท่ีมี 
อาย ุสถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานท่ีมีความถ่ีของการเขา้รับการอบรม อายุ สถานภาพ
สมรส  และรายได้ เฉ ล่ีย ต่อเ ดือน  ต่ างกัน  มีความคิดเ ห็นเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการ เกิดอุบัติ เหตุ  
ทั้ ง 4 ด้าน โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั 
 
Abstract 

This research was aimed to study the factors influencing to accidents at workplace for warehouse 
and inventory management staffs at TOT and to compare factors influencing to accidents at workplace 
classified by demographic factors. The sampling group was 148 people. The questionnaires were used as a 

                                                        
*   บทความภาคนิพนธ์ 
**   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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research tool. Statistical techniques applied to analyzing data were percentage, mean, t-test, standard deviation 
and chi-Square. 

The research finds that 1) in general, employees had the opinions towards factors influencing to 
accidents at workplace at high level when considered by aspects, employees as well had the opinions towards 
factors influencing to accidents at workplace at high level; operating equipments, personnel, safety system and 
work environments respectively. 2) the comparative results of factors influencing to accidents at workplace 
classified by demographic showed factors that employees who frequently participated in training had the 
opinions with statistical difference at significant level of 0.01. Employees with age difference, already married 
and having average income gap overall had the opinions with statistical difference at significant level of 0.05. 
Comparing aspects by aspects, the research indicated that employees who frequently participated in training, 
age difference, marital status and average income gap had the opinions toward factors influencing to accidental 
at workplace with statistical difference at significant level of  0.01 and 0.05 respectively. 

  
ความนํา 

ปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยีใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ืองนั้นไดท้าํใหเ้กิดการขยายขนาดเคร่ืองจกัรกล
ในการผลิตใหใ้หญ่มากข้ึนซ่ึงกท็าํใหเ้กิดปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ และในดา้นอุตสาหกรรมก็ขยายตวัเพิ่มข้ึนตามไป
ดว้ย ซ่ึงปัญหาเก่ียวกบัการประสบอนัตรายจากการทาํงานทัว่โลกพบว่า ในแต่ละปีมีการประสบอนัตรายจากการ
ทาํงานนบัลา้น ๆ ราย โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา มีการประสบอนัตรายจากการทาํงานในแต่ละ
ปีมากกวา่ 2 ลา้นราย และในประเทศอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ฝร่ังเศส เยอรมนั และอิตาลี มีรายงานการประสบอนัตรายจาก
การทาํงานมากกว่า 1 ลา้นราย บางรายถึงขั้นเสียชีวิต บางรายพิการบางส่วน บางรายพิการทั้งหมด ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ถึงความสูญเสียท่ีเกิดจากผลการประสบอนัตรายดงักล่าว หากประเมินผลรวม จากความทุกขท์รมาน ความเศร้า
โศก และความสูญเสียอ่ืน ๆ กน็บัวา่เป็นมูลค่ามหาศาล  

จากการศึกษาของสถาบนัความปลอดภยัแห่งชาติ (National Safety Council) โดยบริษทั ดูปองท ์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า บริษทัตอ้งเสียค่าใชจ่้ายให้กบัพนกังานท่ีไดรั้บอุบติัเหตุขณะปฏิบติังานถึงขั้นหยุด
งาน เป็นเงินเฉล่ีย 20,000 ดอลลาร์ ต่อราย ซ่ึงค่าใชจ่้ายจาํนวนน้ี ยงัไม่รวมถึงความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสิ์น
เสียหาย และการหยดุชะงกัของกระบวนการผลิต นอกจากน้ีพีเทอร์เซน (Petersen) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยั
ของบริษทัท่ีปรึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นผูว้างพ้ืนฐานการดาํเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัท่ีเนน้การจดัการ โดยระบุว่าหากโรงงานอุตสาหกรรมใดตรวจพบว่า มีการกระทาํท่ีไม่ปลอดภยั หรือมี
สภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั หรือเกิดอุบติัเหตุข้ึน แสดงว่ามีบางส่ิงบางอยา่งผดิพลาดในระบบการจดัการ และ
งานความปลอดภยัในการทาํงาน ตอ้งดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนั เหมือนกบังานอ่ืน ๆ ในโรงงาน นั่นคือ 
ผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานความปลอดภยั ดว้ยการกาํหนดเป้าหมายท่ีเป็นจริง วางแผนอาํนวยการและควบคุมใหไ้ด้
ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด (สราวธุ สุธรรมาสา และคณะ, 2544, หนา้ 56) 

แนว คิด ก า รดํ า เ นิ น ง านด้ า นคว ามปลอดภั ย ขอ ง พี เ ทอ ร์ เ ซน  สอดคล้อ ง กับ ร ะบบ 
การบริหารความปลอดภัยของบริษัท แอ๊กซอน (Exxon) ซ่ึงเป็นบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
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ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีไดน้าํระบบป้องกนัความสูญเสีย (loss prevention system) มาใชจ้นประสบ
ความสาํเร็จ มีชัว่โมงการทาํงานโดยปราศจากอุบติัเหตุเป็นเวลาติดต่อกนัถึง 3 ลา้นชัว่โมง และจากการดาํเนินงาน
ดงักล่าวยงัพบวา่การป้องกนัอุบติัเหตุในขณะปฏิบติังานจะตอ้งใชร้ะบบการจดัการร่วมดว้ย จะใชเ้พียงเทคโนโลยี
อยา่งเดียวไม่ได ้ 

จากแนวคิดดังกล่ าวข้างต้น  จะ เ ห็นว่ าการบริหารความปลอดภัยและการ เส ริมสร้ าง 
ความปลอดภยัในองคก์าร นับวนัจะมีความสําคญัต่อองคก์ารมากข้ึนเร่ือย ๆ เพราะกระบวนการผลิตท่ีมีความ
ปลอดภยั ยอ่มเป็นหลกัประกนัไดว้่าโอกาสท่ีจะเกิดอุบติัเหตุอนัตรายมีนอ้ยมาก ความสูญเสียและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุทั้ งทางตรงและทางออ้มก็จะลดลง เช่นกัน ทาํให้ตน้ทุนการผลิตลดลง สินคา้ท่ีผลิตได้
สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งในทอ้งตลาดและผลตอบแทนดา้นกาํไรกจ็ะสูงข้ึนนัน่เอง  

ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงานส่วนคลังพสัดุ ฝ่าย
บริหารพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพื่อจะได้นาํผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบการบริหารความปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเนน้การพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน เพื่อให้มีการยอมรับว่าความปลอดภัยเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงานและเป็นภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของพนกังานทุกคน ดงันั้น การทาํธุรกิจในปัจจุบนัตอ้งถือว่าการบริหารความปลอดภยัมีความสําคญั 
และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาองคก์ารและธุรกิจใหย้ ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนกังานส่วนคลงัพสัดุฝ่ายบริหาร
พสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนกังาน ส่วนคลงัพสัดุ ฝ่าย
บริหารพสัดุ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุานในฝ่ายพสัดุ และความถ่ีของการเขา้รับการอบรม จาํนวน 7 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนักงาน จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้น
บุคลากร ดา้นระบบการบริหารความปลอดภยั ดา้นอุปกรณ์ช่วยปฏิบติังาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม จาํนวน 21 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล ด้ ว ย ต น เ อ ง  โ ด ย แ จ ก แ บบสอบ ถ า ม ใ ห ้
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 148 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 148 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 90

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2 .วิ เ ค ร าะห์ ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผล ต่อก าร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ในก ารทํา ง านของพนัก ง าน  โดย ใช ้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า เ ฉ ล่ี ย ( X )ข อ ง ค ะ แ น น ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ใ น 
การทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4 . เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ หุ คู ณ เ พื่ อ ท ด ส อ บ ค่ า เ ฉ ล่ี ย  ( X ) ข อ ง ค ะ แ น น ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ 
การเกิดอุบัติเหตุในการทาํงานของพนักงานเป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 

   
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.54 อายุ 45 ปีข้ึนไป ร้อยละ 
45.27 รองลงมา 36 – 45 ปี ร้อยละ 27.70 สถานภาพสมรส ร้อยละ 76.35 รองลงมาโสด ร้อยละ 18.92 การศึกษา
ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 60.82 รองลงมาตํ่ากว่าอนุปริญญาเท่ากบัอนุปริญญา ร้อยละ 19.59 รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 42.57 รองลงมามากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 28.38 อายงุานในฝ่าย
พสัดุ 16 ปีข้ึนไป ร้อยละ 56.08 รองลงมา 11 – 15 ปี ร้อยละ 26.35 ความถ่ีของการเขา้รับการอบรม เร่ือง ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน มากกวา่ 2 คร้ัง/ปี ร้อยละ 47.97 รองลงมาไม่เคย ร้อยละ 27.03 
 2.การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงานจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  พนักงานท่ี มีความคิด เ ห็นเ ก่ียวกับ ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการ เ กิด อุบัติ เหตุ ในการทํางาน  
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านบุคลากร 
  พนักงาน มีความ คิด เ ห็น  โดยรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3 . 8 0 )  เ ม่ื อพิ จ ารณา เ ป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54 – 3.99) ทุกรายการ คือ 
  1.  จิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั 
  2.  ความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์ในการปฏิบติังานของพนกังาน 
  3.  สภาวะร่างกายและจิตใจของผูป้ฏิบติังาน 
  4.  การอบรมเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี สภาพภาพโสดและสมรส การศึกษาตํ่า
กว่าอนุปริญญา และอนุปริญญา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,000 – 30,000 บาท และ 30,001 – 
50,000 บาท อายงุานในฝ่ายพสัดุ 6 – 10 ปี และเขา้รับการอบรมปีละคร้ัง 
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      ด้านระบบการบริหารความปลอดภยั 
  พนักงานมีความ คิด เ ห็น  โดยรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3 . 7 3 )  เ ม่ื อ พิจารณา เ ป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66 – 3.99) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  การจดัเกบ็พสัดุเป็นหมวดหมู่ 
  2.  สถานท่ีเกบ็พสัดุแต่ละชนิดเหมาะสม 
  3.  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานท่ีดี 
  4.  การติดตั้งสญัญาณเตือนภยั 
  5.  การวางผงัจดัวางพสัดุ อุปกรณ์ท่ีดี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิง อายุต ํ่ากว่า 25 ปี, 25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี 
สถานภาพโสดและสมรส ทุกระดบัการศึกษา ทุกระดบัรายได ้อายใุนฝ่ายพสัดุ 6- 10 ปี, 11 – 15 ปี และ16 ปีข้ึนไป 
เขา้รับการอบรมปีละคร้ัง และ มากกว่า 2 คร้ัง/ปี 
 ด้านอุปกรณ์ช่วยปฏบัิติงาน 
  พนักงานมีความ คิด เ ห็น  โดยรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3 . 8 2 )  เ ม่ื อ พิจารณา เ ป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83 – 3.96) ทุกรายการ คือ 
  1.  การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี 
  2.  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายอยา่งเคร่งครัดของผูป้ฏิบติังาน 
  3.  การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
  4.  การตรวจสอบ ดูแลเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท, 30,001 – 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท ทุกกลุ่ม
อ า ยุ ง า น ใ น ฝ่ า ย พั ส ดุ  ไ ม่ เ ค ย เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม  เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม ปี ล ะ ค ร้ั ง  แ ล ะ 
เขา้รับการอบรมมากกวา่ 2 คร้ัง/ปี 
 ด้านสภาพแวดล้อม 
  พนักงานมีความ คิด เ ห็น  โดยรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3 . 6 6 )  เ ม่ื อ พิจารณา เ ป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70 – 3.84) ทุกรายการ คือ 
  1.  ความสะอาดในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  2.  แสงสวา่งในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  3.  การระบายอากาศ ฝุ่ น ควนัในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  4.  เสียงในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  5.  อุณหภูมิในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอายุ ทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 30,000 บาท และ 30,001 – 50,000 บาท อายงุานในฝ่ายพสัดุ 11 – 15 ปี 
และ 16 ปีข้ึนไป เขา้รับการอบรมปีละคร้ัง และมากกวา่ 2 คร้ัง/ปี 
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 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของ
พนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีความถ่ีของการเขา้รับการอบรมต่างกนัมีความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สาํหรับพนกังานท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านบุคลากร 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
จิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ความรู้ ความชาํนาญและประสบการณ์ในการปฏิบติังานของพนกังาน  
  พนัก ง าน ท่ี มี ค ว าม ถ่ี ของก า ร เ ข้า รั บกา รอบรม ต่ า งกัน  มี ค ว าม คิด เ ห็น  โดย รวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  สภาวะร่างกายและจิตใจของผูป้ฏิบติังาน 
  2.  ความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์ในการปฏิบติังานของพนกังาน 
    3.  จิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั 
  4.  การอบรมเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
  ด้านระบบการบริหารความปลอดภยั 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
วางผงัจดัวางพสัดุ อุปกรณ์ท่ีดี 
  พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
วางผงัการจดัวางพสัดุ อุปกรณ์ท่ีดี 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานท่ีดี และแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ การวางผงัการจดัวางพสัดุ อุปกรณ์ท่ีดี 
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  พนัก ง าน ท่ี มี ค ว าม ถ่ี ของก าร เ ข้ า รั บก า รอบรมต่ า ง กัน  มี ค ว าม คิด เ ห็น  โดย รวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 7 รายการ คือ 
  1.  การวางผงัจดัวางพสัดุ อุปกรณ์ท่ีดี 
  2.  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานท่ีดี 
  3.  มีคู่มือการปฏิบติังาน 
  4.  การติดตั้งสญัญาณเตือนภยั 
  5.  การติดตั้งป้ายเตือนภยั 
  6.  การจดัเกบ็พสัดุเป็นหมวดหมู่ 
  7.  สถานท่ีเกบ็พสัดุแต่ละชนิดเหมาะสม 
  ด้านอุปกรณ์ช่วยปฏบัิติงาน 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
  พนักงาน ท่ี มีสถานภาพสมรสต่างกัน  มีความคิด เ ห็น  โดยรวม  แตกต่างกันอย่าง มี 
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
  2.  การตรวจสอบดูแล เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
  พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
  1.  การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
  2.  การตรวจสอบดูแลเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
  และแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การใชเ้คร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี 
  พนัก ง าน ท่ี มี ค ว าม ถ่ี ของก าร เ ข้ า รั บก า รอบรมต่ า ง กัน  มี ค ว าม คิด เ ห็น  โดย รวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี 
  2.  การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
  3.  การตรวจสอบดูแลเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การใช้อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายอยา่งเคร่งครัดของผูป้ฏิบติังาน 
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  ด้านสภาพแวดล้อม 
  พนกังานท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เสียง
ในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  แสงสวา่งในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  2.  การระบายอากาศ ฝุ่ น ควนัในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  3.  อุณหภูมิในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  พนักงานท่ี มีรายได้ เฉ ล่ีย ต่อ เ ดือนต่ างกัน  มีความคิด เ ห็น  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
2 รายการ คือ 
  1.  เสียงในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  2.  การระบายอากาศ ฝุ่ น ควนัในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  พนัก ง าน ท่ี มี ค ว าม ถ่ี ของก า ร เ ข้า รั บกา รอบรม ต่ า งกัน  มี ค ว าม คิด เ ห็น  โดย รวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  แสงสวา่งในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  2.  ความสะอาดในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การระบายอากาศ ฝุ่ น ควนัในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  2.  อุณหภูมิในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนักงานส่วนคลงัพสัดุ ฝ่ายบริหาร
พสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนกังาน
ส่วนคลงัพสัดุ ฝ่ายบริหารพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  พนกังานส่วนคลงัพสัดุ ฝ่ายบริหารพสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุป
ได ้ดงัน้ี 
  ด้านบุคลากร 
  พนักงาน มีความ คิด เ ห็น  โดยรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3 . 8 0 )  เ ม่ื อพิ จ ารณา เ ป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54 – 3.99) ทุกรายการ คือ 
  1.  จิตสาํนึกในดา้นความปลอดภยั 
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  2.  ความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานของพนกังาน 
  3.  สภาวะร่างกาย และจิตใจของผูป้ฏิบติังาน 
  4.  การอบรมเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
  ด้านระบบบริหารความปลอดภยั 
  พนักงานมีความ คิด เ ห็น  โดยรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3 . 7 3 )  เ ม่ื อ พิจารณา เ ป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66- 3.99) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  การจดัเกบ็พสัดุเป็นหมวดหมู่ 
  2.  สถานท่ีเกบ็พสัดุแต่ละชนิดเหมาะสม 
  3.  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานท่ีดี 
  4.  การติดตั้งสญัญาณเตือนภยั 
  5.  การวางผงัจดัวางพสัดุ อุปกรณ์ท่ีดี 
  ด้านอุปกรณ์ช่วยปฏบัิติงาน 
  พนักงานมีความ คิด เ ห็น  โดยรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3 . 8 2 )  เ ม่ื อ พิจารณา เ ป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83 – 3.96) ทุกรายการ คือ 
  1.  การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี 
  2.  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายอยา่งเคร่งครัดของผูป้ฏิบติังาน 
  3.  การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
  4.  การตรวจสอบ ดูแลเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
  ด้านสภาพแวดล้อม 
  พนักงานมีความ คิด เ ห็น  โดยรวม  อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3 . 6 6 )  เ ม่ื อ พิจารณา เ ป็น 
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70 – 3.84) ทุกรายการ คือ 
  1.  ความสะอาดในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  2.  แสงสวา่งในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  3.  การระบายอากาศ ฝุ่ น ควนั ในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  4.  เสียงในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  5.  อุณหภูมิในบริเวณท่ีปฏิบติังาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542) ศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภยั และพฤติกรรมความปลอดภยัของพนกังานโรงงานผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมบางกระด่ี ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีการรับรู้ระบบความปลอดภยัและพฤติกรรมความ
ปลอดภยั อยู่ในระดบัดีมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นภาพร มทัยพ์งษถ์าวร (2543) ศึกษา เร่ือง การรับรู้
ความเส่ียงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทาํงานของคนงานก่อสร้าง ของผูรั้บเหมาก่อสร้างในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า คนงานมีการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบันอ้ย แต่มีพฤติกรรมความปลอดภยัอยู่
ในระดับดี แต่ไม่สอดคลอ้งกับ ผลการวิจัยของ อริศรา ปาดแม้น (2543) ศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
การรับรู้สภาพการทาํงานท่ีเป็นอนัตรายกบัพฤติกรรมการทาํงานท่ีปลอดภยัของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั รองเทา้
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บาจา แห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานมีการรับรู้สภาพการทาํงานท่ีเป็นอนัตราย และ
พฤติกรรมการทาํงานท่ีปลอดภยัอยูใ่นระดบัปานกลาง จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการเกิด
อุบติัเหตุ ท่ีว่า ถา้ท่ีทาํงานท่ีใดมีการกระทาํหรือสภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยั ตอ้งมองว่าทาํไมจึงเกิดส่ิงเหล่าน้ี 
เป็นเพราะผูบ้ริหาร หรือหัวหน้าแต่ละแผนกต่าง ๆ ขาดการตรวจสอบท่ีดี หน่วยงานไม่จดัให้มีการอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจ และฝึกประสบการณ์การปฏิบติังานใหเ้กิดความปลอดภยั ซ่ึงจากการจดัอบรมควรจดัใหมี้ข้ึน
อย่างน้อยปีละ  2 คร้ัง  หรือวิธีการทํางานของหน่วยงานยงัไม่ได้มาตรฐาน ย ังใช้กระบวนการผลิตหรือ 
การปฏิบติังานท่ีเป็นอนัตราย การออกแบบโรงงานไม่ไดค้าํนึงถึงความปลอดภยั ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวมาน้ีเป็น
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน ดงันั้น หน่วยงานจาํเป็นตอ้งหาทางแกไ้ขท่ีระบบการ
บริหารจดัการอยา่งแทจ้ริง อยา่แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้เป็นคร้ังคราวเท่านั้น โดยระบบบริหารจดัการเร่ิม
จากการศึกษาว่าการวางผงัโรงงานเหมาะสมหรือไม่ เช่น แผนกเช่ือมอยูใ่กลก้บัสถานท่ีจดัเก็บวสัดุไวไฟ การติดตั้ง
เคร่ืองจกัรท่ีมีเสียงดงัมากในห้องทึบ ไม่มีช่องระบายอากาศ เสียง เป็นตน้ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ วตัถุท่ีใชเ้ก็บสารเคมี รวมทั้งวิธีการทาํงาน ปัจจยัเก่ียวกบัคน ไดแ้ก่ การทาํส่ิงท่ีควรทาํหรือไม่ควรทาํ 
สภาวะร่างกายและจิตใจท่ีเอ้ือต่อการทาํงานท่ีเส่ียงอนัตราย ระดบัความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ท่ีเพียง
พอท่ีจะทาํงานอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั และปัจจยัสุดทา้ยเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม
ทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพหรือทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงาน 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลกา ร เป รี ยบ เ ที ยบคว าม คิด เ ห็น เ ก่ี ย วกับ ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผล ต่ อก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใน 
การทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามประชากรศาสตร์ พบวา่ 
  2.1  พนกังานท่ีมีความถ่ีของการเขา้รับการอบรมต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  2 . 2   พนักงาน ท่ี มีอายุ ต่ า งกัน  สถานภาพสมรสต่ างกัน  และรายได้ เฉ ล่ี ยต่ อ เ ดื อน 
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงาน ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
  ด้านบุคลากร และด้านระบบการบริหารความปลอดภยั 
  พนักงานท่ีมีความถ่ีของการเขา้รับการอบรมต่างกันมีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นั ย สํ า คัญท า งส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ  0 . 0 1  สํ า ห รั บพนัก ง าน ท่ี มี อ า ยุ ต่ า ง กัน  และร า ย ได้ เ ฉ ล่ี ย ต่ อ เ ดื อน 
ต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ด้านอุปกรณ์ช่วยปฏบัิติงาน 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน และมีความถ่ีของการเข้ารับการอบรมต่างกัน 
มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สาํหรับพนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั และมี
สถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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  ด้านสภาพแวดล้อม 
  พนกังานท่ีมีความถ่ีของการเขา้รับการอบรมต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เธียรไชย ยกักะวงษ์ (2541) ศึกษา เร่ือง ทศันคติ ความรู้ 
พฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสียงดงั ของพนกังานปฏิบติัการ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงงาน
ท่าหลวง จังหวดัสระบุรี ผลการวิจัย พบว่า (1) พนักงานปฏิบติัการท่ีมีประสบการณ์อบรมต่างกนั มีทศันคติ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (2) พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และอายุงานต่างกนัมีความรู้
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัตนวร
รณ ศรีทองเสถียร (2542) ท่ีพบว่า พนกังานท่ีเคยประสบอุบติัเหตุจากการทาํงานมีพฤติกรรมความปลอดภยัดีกว่า 
พนักงานท่ีไม่เคยอบรมด้านความปลอดภัย และพนักงานท่ีไม่เคยอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.02 และ 0.003 ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของ อริศรา 
ปาดแมน้ (2543) ท่ีพบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์การอบรมต่างกนั มีพฤติกรรมการทาํงานท่ีปลอดภยัแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นลินี ประทบัศร (2543) ศึกษา เร่ือง 
ภาวะผูน้าํ ความรู้ และทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน และพฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน
ของหัวหน้างานระดบัตน้ ในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ผลการวิจยั พบว่า หัวหน้างานระดบัตน้ท่ีมีอายุ และการอบรมเร่ืองความปลอดภยัต่างกนั มีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทาํงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาํดับ และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นภาพร มทัยพ์งษถ์าวร (2543) ท่ีพบว่า (1) คนงานท่ีมีอายุมาก มีการรับรู้ความเส่ียง
ดีกว่าคนงานอายุน้อยอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) คนงานท่ีมีประสบการณ์การทาํงานมาก มี
พฤติกรรมความปลอดภยัในการทาํงาน ดีกว่าคนงานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานน้อย อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (3) ในลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั คนงานมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นสภาพการทาํงาน 
และดา้นการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 
จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามโมเดลเก่ียวกบัการคน้หาสาเหตุของอุบติัเหตุ และการสูญเสีย ตามทฤษฎีของ 
Heinrich Domino (สมยศ ภวนานนัท,์ 2537) ท่ีกล่าวว่า ปัญหาทั้งหลายมาจากหลายสาเหตุ มิไดม้าจากสาเหตุเดียว 
ไดแ้ก่ การกระทาํท่ีตํ่ากว่ามาตรฐาน ทาํใหเ้กิดการสูญเสียทั้งคน ทรัพยสิ์น และขบวนการผลิต เป็นผลจากการเกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากพลงังานหรือสสาร ซ่ึงเกิดมาจากสาเหตุขณะนั้น หรือการปฏิบติังานโดยไม่มีหน้าท่ี ใช้
เคร่ืองมือผดิประเภทหรือไม่ถูกวิธี ไม่มีระบบสัญญาณเตือนภยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงานไม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงมี
สาเหตุพื้นฐานมาจากปัจจยัส่วนบุคคล เช่น ผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ในเคร่ืองมือท่ีทาํ ขาดความชาํนาญ ปัจจยัใน 
การทาํงาน เช่น ไม่มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน ไม่มีการบาํรุงรักษา และไม่มีการตรวจสอบดูแล รักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ สาเหตุเหล่าน้ีเกิดจากการขาดการควบคุมท่ีดี ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือปฏิบัติไม่ได้ตาม
มาตรฐาน โดยเฉพาะไม่มีหลกัสูตรอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีเส่ียงอนัตราย หรือมีหลกัสูตรอบรมแต่ไม่ได้
มาตรฐานตามท่ีกาํหนด เช่น จาํนวนคร้ังท่ีอบรม ประสิทธิภาพของการอบรม การประเมินผลการอบรมท่ีเช่ือถือได ้
หรือมีหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐาน แต่ไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงการอบรมเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในการ
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ปฏิบติังานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ อายุงาน และประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ มี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อวิธีการดาํเนินการเก่ียวกบัการปฏิบติังานใหเ้กิดความปลอดภยัมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการทาํงานของพนกังานส่วนคลงัพสัดุ ฝ่ายบริหาร
พสัดุ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ผูบ้ริหารควรนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปพฒันาระบบบริหารความปลอดภยั
ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ทาํใหก้ารเกิดอุบติัเหตุลดลง ดว้ยการพฒันาบุคลากรและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ให้
มีความสามารถคาดการณ์การเกิดอบุติัเหตุจากการทาํงาน และภาระหนา้ท่ีประจาํ ซ่ึงจะทาํใหบุ้คลากรมีความ
ระมดัระวงัในการปฏิบติังาน ปฏิบติัตามหลกัวิชาการวา่ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ช่วยทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.  ในการพฒันาบุคลากรเพ่ือใหมี้ความรอบรู้และตระหนกัถึงอุบติัเหตุในการทาํงาน ควรไดก้าํหนด
เป็นหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีชดัเจน ซ่ึงอาจประกอบดว้ยมาตรฐานขั้นตํ่าในการทาํงาน กฎหมายความปลอดภยัใน
การทาํงาน ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช่วยทาํงาน ตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามยัของบุคลากรใหมี้
ความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะงานท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
 3.  ควรทาํการศึกษาต่อไปในดา้นระบบการบริหารความปลอดภยัเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ืองใน 5 
ประการ คือ การจดัเกบ็พสัดุ สถานท่ีเกบ็พสัดุ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานท่ีดี การติดตั้งสญัญาณเตือน
ภยั ตลอดจนการวางผงัการจดัวางพสัดุ อุปกรณ์ท่ีดี 
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ความคดิเห็นของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ต่อการจดัการเรียนร่วมของเดก็ 
ท่ีมคีวามต้องการพเิศษในโรงเรียนอนุบาลภาสินี  

สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน* 
The Opinions of Administrator s, Teachers, and Parents toward Mainstreaming Program 

for  Children with Special Needs in Pasinee Kindergar ten School under  the Office of Pr ivate 
Education Administration Committee 

 
       
                 นางสาวอตินุช  ฉตัรทิน** 

  Miss. Atinuch   Chuttin 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและผูป้กครองต่อการจดัการเรียนร่วม
ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนอนุบาลภาสินี สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โดยจาํแนกตามระดบัอาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงาน ประสบการณ์การเขา้รับการ
อบรมสัมมนา กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 122 คน เป็นผูบ้ริหาร 4 คน ครูผูส้อน 24 คน ผูป้กครองเด็กปกติ 70 คน และ
ผูป้กครองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 24 คน ใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูบ้ริหารและผูป้กครองเด็กปกติและผูป้กครองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมี
ความเห็นในระดบัมากในดา้นหลกัสูตรและการรับเด็กเรียนร่วม ดา้นการดาํเนินงานและดา้นบุคลากร ซ่ึงแตกต่าง
กบัครูท่ีมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 2) ผูบ้ริหารและผูป้กครองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ด้านอาคารสถานท่ีและดา้นการจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียนร่วม ซ่ึงแตกต่างจากความ
คิดเห็นของครูและผูป้กครองเด็กปกติท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบโดยรวมระหว่างครูและผูป้กครอง
ในทุกดา้นพบว่ามีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัในระดบัมาก 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the opinions of the administrators, teachers and 
parents toward mainstreaming program in Pasinee Kindergarten School under the Office of Private Education 
Administration Committee, classified by age, educational level, working experiences, and training. The sample 
were 122 persons which were 4 administrators, 24 teachers, 24 parents of children with special need and 70 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
**  ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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parents of normal children. The instrument was a questionnaire and the researcher used computer program to 
analyze the data by percentage, mean, and standard deviation.     
 The results of the research were as follows: 1) the administrators, parents of normal children, and 
parents of children with special needs had opinions at high level on mainstreaming program principle and 
enrollment, which was different from opinions of teachers that was at moderate level, 2) the administrations, 
and parents of children with special needs had opinions at high level on building, activities, and integration 
program evaluation; which was different from opinions of teachers and parents of normal children that was at 
moderate level. There was agreement on opinions of teachers and parents in over all at high level. 
 
ความนํา 
 การศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศ เป็นเคร่ืองมือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมท่ีควรจะไดรั้บโอกาส เพื่อพฒันาศกัยภาพของคน และการศึกษา
เป็นการบริหารทางสังคมท่ีทุกคนควรไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัแมว้่าผูเ้รียนจะมีความบกพร่องดา้นใดก็ตาม 
เช่น ความบกพร่องทางการไดย้นิ ความบกพร่องทางการเห็น ความบกพร่องทางดา้นร่างกาย เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงาน
ของรัฐบาลและเอกชน ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดใ้หค้วามสนใจและเห็นความสาํคญั โดยใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่
บุคคลดังกล่าว ในรูปแบบการศึกษาพิเศษ  การจัดการศึกษาพิเศษ คือ การจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ ซ่ึงหมายถึง เด็กท่ีมีความตอ้งการทางการศึกษาและตอ้งการความช่วยเหลือแตกต่างไปจากเด็กปกติ
เน่ืองจากสาเหตุความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และรวมไปถึงเด็กท่ีมีสติปัญญาสูงกว่าปกติ คือ เด็ก
ปัญญาเลิศ ซ่ึงเด็กเหล่าน้ีอาจไม่ไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีจากการศึกษาท่ีจดัใหเ้ด็กปกติได ้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
เป็นเด็กท่ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกบัเด็กปกติ ดงันั้น การจดัการศึกษาให้กบัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ จึงตอ้งจดัใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการและความสามารถของเด็กเหล่าน้ี เพราะความสาํเร็จ
ของการจดัการศึกษาเกิดในโรงเรียนแบบเรียนร่วม ซ่ึงอาศยัความพยายามร่วมกนัระหว่างครู และเจา้หนา้ท่ีของ
โรงเรียน  เพื่อน พ่อ แม่ ครอบครัวและอาสาสมคัร รวมทั้งองคก์รสังคมต่างๆ ท่ีมุ่งมัน่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อีก
ทั้งมีนโยบายระดบัชาติท่ีส่งเสริมความเท่าเทียมของการเขา้ถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีความตอ้งการศึกษาพิเศษ 
ภาวะความบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็กคือ การท่ีเด็กมีสติปัญญาปกติหรือสูงกว่าปกติแต่มีปัญหาในการเรียนทาํ
ใหไ้ม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดท้ั้งๆ ท่ีมีศกัยภาพสูงซ่ึงคาดว่าปัจจุบนัประเทศไทยจะมีเด็กกลุ่มน้ี
ประมาณร้อยละ 5 และหากรัฐไดจ้ดัการศึกษาพร้อมใหบ้ริการท่ีเหมาะสมและช่วยเหลือตั้งแต่แรกเร่ิมกจ็ะสามารถ
ช่วยเหลือเด็กให้เขาสามารถพฒันาเป็นบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ มีการดาํรงชีวิต มีช่ือเสียง และพึ่งตนเองได ้
โดยไม่ตอ้งพ่ึงรัฐไปตลอดชีวิตและพร้อมท่ีทาํประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมส่วนรวม (จารึก  โกษาพงษ,์ 2545, หนา้ 2) 
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้มุ่งเน้นการพฒันา
ศกัยภาพของเด็ก และการใหค้วามเสมอภาคทางโอกาสในการศึกษาแก่เด็กทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ เด็กดอ้ย
โอกาส และเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันา “คน” ใหมี้คุณภาพ มีความสามารถ
เต็มศกัยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข การพฒันาคนจึงถือว่าเป็นเป้าหมายท่ี
สาํคญัของการพฒันา ซ่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 จะเนน้ในการพฒันากลุ่มคนพิการ 
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 ประเทศไทยได้จัดการศึกษาสําหรับคนพิการมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ด้วยความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน แต่สามารถจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนคนพิการท่ีอยู่ในวยัเรียนได้
ประมาณร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดเป้าหมายใหปี้ พ.ศ. 2542 เป็น
ปีการศึกษาของคนพิการ หรือ “The Year 1999 Education for the Disabled” โดยประกาศนโยบายว่า “คนพกิาร
ที่ต้องการเรียนทุกคนต้องได้เรียน”  เพื่อตอบสนองต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 ได้พยายามอย่างยิ่งท่ีจะจดัการศึกษาให้กบัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพเิศษไดมี้โอกาสเรียน เพราะเช่ือว่าคนเราทุกคนสามารถท่ีจะพฒันาความรู้ความสามารถ แต่อาจใชเ้วลาท่ี
ต่างกนั การศึกษาสามารถป้องกนัไม่ให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้สู่พฤติกรรมเล่ียงอีกมากมาย  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะตอ้งกาํหนดแนวคิดและกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มงานว่าจะเดินไปในทิศทางใดโดยสร้างกลุ่มทาํงานจาก
เพื่อน ครู ผูป้กครอง นักเรียน ฝ่ายบริหารจดัการโรงเรียน สมาชิกของสังคม และตอ้งสร้างความเขา้ใจในการ
เปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนร่วมกนั กาํหนดขั้นตอนและกระบวนการ  เพราะจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงใน
ดา้นปรัชญาการจดัโครงสร้างองคก์ร การจดัตั้งรูปแบบการจดัการ การปรับแนวความคิดเทคนิคการเรียนการสอน 
การศึกษาแบบเรียนร่วม จึงมีความสาํคญัต่อการพฒันารูปแบบของการศึกษา ซ่ึงครู ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเป็น
องคก์รหลกัในการจดัการและดาํเนินการ เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกนัในชุมชนและสังคม ในการพฒันาเด็กให้มี
ศกัยภาพสูงสุด และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นหน่วยงานของสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ หลกัสําคญัของการศึกษา
แบบเรียนร่วมกคื็อทศันคติของโรงเรียนท่ีมีต่อการช่วยเหลือเดก็ การสนบัสนุนและความร่วมมือของชุมชนในการ
พฒันาเดก็และการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละคน (เบญจา  ชลธาร์นนท,์ 2546, หนา้ 13) 
 การจดัการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน คือการนาํเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
เขา้มาเรียนร่วมในระดบัอนุบาล โดยจดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วมในหอ้งเรียนเดียวกนักบัเด็กปกติ 
หากความพิการเป็นอุปสรรคไม่สามารถเรียนร่วมได ้กจ็ดัเป็นชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ (ผดุง  อารยะวิญญู, 2542, 
หนา้ 18) การจดัการเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติอาจกระทาํไดใ้นหลายลกัษณะซ่ึงมี
รูปแบบต่างๆ กนั แต่การจดัการเรียนร่วมในลกัษณะใดนั้นข้ึนอยู่กบัสภาพความพิการ และความพร้อมของเด็ก 
การจดัชั้นเรียนพิเศษให้แก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเพื่อป้องกนัไม่ให้เด็กรู้สึกว่าถูกคดัออกไปจาก
สงัคมและเกิดการวา้เหว ่ ช่วยไม่ใหเ้ดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเกิดปมดอ้ย (สุชา  จนัทร์เอม, 2545, หนา้  5) การให้
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดมี้โอกาสเรียนร่วมกบัเด็กปกติจะช่วยใหเ้ด็กมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เป็นพื้นฐาน
สาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คคลเหล่าน้ีสามารถดาํรงชีพร่วมกนัไดใ้นสังคมอยา่งมีความสุข (อุบล  เล่นวารี, 2542, หนา้ 22) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาพิเศษท่ีว่าเด็กพิการทุกคนสามารถท่ีจะเรียนหรือฝึกฝนตนเองใหท้าํประโยชน์ได ้ 
(เบญจา  ชลธาร์นนท,์ 2523 อา้งถึงใน ชูชีพ  อ่อนโคกสูง, 2547, หนา้ 5) 
 การนาํเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้มาเรียนร่วมในระดบัอนุบาลมีผลดีต่อพฒันาการของเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ แต่ในปัจจุบนัการจดัการเรียนร่วมในระดบัอนุบาลยงัมีผูท้าํการศึกษาค่อนขา้งน้อย ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู และ ผูป้กครองต่อการดาํเนินการจดัการเรียนร่วม
ของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนอนุบาลภาสินี  สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนร่วมโดยตรง ซ่ึงจะไดน้าํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาการเรียนร่วมในโรงเรียนใหดี้ข้ึนและสามารถ
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เป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไปได ้ และเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนอนุบาลภาสินี ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียนท่ีตอ้งการพฒันาในดา้นของการจดัการเรียนร่วม
ใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ รวมทั้งผูส้นใจท่ีจะจดัใหมี้การเรียนร่วมในระดบัอนุบาลต่อไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครองต่อการจัดการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพเิศษในโรงเรียนอนุบาลภาสินี  สงักดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีเป็นครูและผูป้กครองในโรงเรียนอนุบาลภาสินี สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาจากกลุ่มประชากร จาํนวน 169 คน  แยกได้ดังน้ี 
ผูบ้ริหาร จาํนวน 4 คน ครูผูส้อน จาํนวน 25 คน ผูป้กครองเด็กปกติ จาํนวน 86 คน และผูป้กครองเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพเิศษ จาํนวน 28 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ีคือครูและผูป้กครองในโรงเรียนอนุบาลภาสินี  สังกดัสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 122 คน แยกไดด้งัน้ี ผูบ้ริหาร
จาํนวน 4 คน ครูผูส้อนจาํนวน 24 คน ผูป้กครองเด็กปกติจาํนวน จาํนวน  70 คน และผูป้กครองเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ จาํนวน 24 คน ใชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิโดยประมาณกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง Krejecie and Morgan 
(พวงรัตน ์ทวีรัตน,์ 2540 หนา้ 303) ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยวิธีเทียบสดัส่วน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม จาํนวน 122 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยพฒันามาจากแบบสัมภาษณ์การจดัการเรียนร่วม
ในระดบัอนุบาลของ กนัยา  จนัทร์ใจวงค ์(2546) ซ่ึงผา่นการปรับปรุงแกไ้ขและความเห็นชอบของผูท้รงคุณวุฒิ
ทั้ง 3 ท่าน และคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ โดยแบ่งออกเป็น  3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 รายละเอียดคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ  ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน   
 ตอนท่ี 2 ประกอบด้วยขอ้คาํถามเก่ียวกับการจัดการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึง
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 3 เก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนอนุบาลภาสินี สงักดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา  จาํนวน 10 ขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการติดต่อขอความร่วมมือเพื่อตอบแบบสอบถาม
จากผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อนและผูป้กครอง แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 
แลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพือ่นาํไปวเิคราะห์ต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์โดยการนาํความคิดเห็นท่ีไดจ้ากขอ้คาํถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าเฉล่ีย 
( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยรวมรายดา้นและรายขอ้ เพ่ือใชใ้นการประเมินค่าและแปลความหมาย โดย
นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
  สรุปผลวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
  สรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 4 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ส่วน
ใหญ่อายุมากกว่า 30 ปี เม่ือพิจารณารายดา้นต่างๆ พบว่ามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไม่มีประสบการณ์ในการ
ทาํงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วม มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนอนุบาลและเคยเขา้รับการอบรม/สัมมนา
เก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมหรือการศึกษาพิเศษ และในส่วนของครูจาํนวน 24 คน พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี มีการศึกษาในระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนร่วม และมีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนอนุบาล เคยเขา้รับการอบรม/สัมมนาเก่ียวกบัการจดัการเรียน
ร่วมหรือการศึกษาพิเศษ และขอ้สรุปของผูป้กครองเด็กปกติ กบัผูป้กครองของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พบว่า 
ผูป้กครองเด็กปกติ จาํนวน  70  คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุมากกว่า 30 ปี  การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง และผูป้กครองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จาํนวน 24 คน เป็นเพศหญิงจาํนวน
มากกวา่เพศชาย มีอายมุากกวา่ 30 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพรับจา้ง 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกับขอ้คาํถามเก่ียวกับการจัดการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ตามลาํดบัหวัขอ้ ดงัน้ี 
 1.   ความคิดเห็นของผูบ้ริหารต่อการจดัการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
อนุบาลภาสินี สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดา้นหลกัการและการรับเด็กเรียน
ร่วม ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นการจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียนร่วม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ในดา้นหลกัการรับเด็กเรียนร่วมพบว่าเป้าหมายในการรับเด็กเรียนร่วมในโรงเรียนมีความชดัเจน
มากกว่านโยบายและการจดัการศึกษาพิเศษในโรงเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 
การดาํเนินงานดา้นบุคลากร ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การเพิ่มเติมความรู้ดว้ยการศึกษาต่อดูงาน สัมมนาเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนร่วมอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ และควรปรับปรุงในการท่ีผูป้กครองและครูจะไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการดา้น
การศึกษาพิเศษใหแ้ก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นอาคารสถานท่ีพบว่าการจดับริเวณโรงเรียนส่งเสริมใหเ้อ้ือต่อ
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การจัดการเรียนร่วมสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และควรปรับปรุงในด้านอาคารสถานท่ีให้มีความ
เหมาะสมต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และดา้นการจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียนร่วมพบว่ามีวิธีการ
ดาํเนินการนิเทศและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ แต่ควรปรับปรุงในเร่ืองการ
พฒันาดา้นการศึกษาพเิศษ ซ่ึงยงัไดรั้บการจดัการท่ีไม่ดีพอต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 2.  ความคิดเห็นของครูต่อการจดัการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนอนุบาลภา
สินี สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดา้นหลกัการและการรับเด็กเรียนร่วม ดา้น
บุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นการจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียนร่วม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง พบวา่เป้าหมายการจดัการเรียนร่วมส่งเสริมใหผู้ป้กครองและครูไดเ้รียนรู้ และพฒันาตนเองในการดูแล
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมากกว่าการดาํเนินงานดา้นการศึกษาพิเศษในโรงเรียนซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดาํเนินงานด้านบุคลากร พบว่าการจัดครูเขา้สอนจะตอ้งพิจารณาจากคุณสมบติั
บุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยของครู แต่ควรปรับปรุงในการท่ีจะใหผู้ป้กครองและครูไดมี้ส่วนร่วมศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการจัดการเรียนร่วมและดูแลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นอาคารสถานท่ีพบว่า การจัด
บริเวณโรงเรียนส่งเสริมใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนร่วมสาํหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และควรปรับปรุงในเร่ือง
การปรับแต่งหอ้งเรียนใหเ้หมาะสมต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและดา้นการจดักิจกรรมและการประเมินผลการ
เรียนร่วมพบว่า ขอ้มูลจากแบบรายงานผลพฒันาการของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทาํ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และควรปรับปรุงในเร่ืองการพฒันาดา้นการศึกษาพิเศษยงัไดรั้บการจดัการท่ีไม่ดีพอ
ต่อเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 3.  ความคิดเห็นของผูป้กครองเด็กปกติต่อการจดัการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนอนุบาลภาสินี สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดา้นหลกัการและการรับ
เด็กเรียนร่วม ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นการจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียนร่วม มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นหลกัการรับเด็กเรียนร่วมพบว่ามีเป้าหมายในการรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
เขา้มาเรียนร่วมในโรงเรียนมีความชดัเจน และควรปรับปรุงในเร่ืองของนโยบายการจดัการดา้นการศึกษาพิเศษ
ภายในโรงเรียน ซ่ึงจดัไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน ดา้นบุคลากรพบว่า การ
จดัครูเขา้สอนพิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน และบุคลากรเพียงพอทาํให้การ
จดัการเรียนร่วมในโรงเรียนดาํเนินการไดอ้ย่างเต็มท่ี ดา้นอาคารสถานท่ี พบว่าการจดับริเวณโรงเรียนส่งเสริมให้
เอ้ือต่อการจดัการเรียนร่วมสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และมีการปรับเปล่ียนเคร่ืองเล่นสนามและดดัแปลง
ให้เหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นอาคารสถานท่ีพบว่า อาคารสถานท่ีเหมาะสมต่อเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพเิศษ และควรปรับปรุงเร่ืองของการใหบ้ริการส่ือ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อเด็ก ในดา้นการจดั
กิจกรรมและการประเมินผลการเรียนร่วมพบว่าจดัใหมี้การสังเกตการสอนและการเยีย่มบา้นเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษโดยครูการศึกษาพิเศษ และควรปรับปรุงในดา้นการพฒันาดา้นการศึกษาพิเศษใหไ้ดรั้บการจดัการท่ีดีพอต่อ
เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 4.  ความคิดเห็นของผูป้กครองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษต่อการจดัการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนอนุบาลภาสินี สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้าน
หลกัการและการรับเด็กเรียนร่วม ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นการจดักิจกรรมและการประเมินผล
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การเรียนร่วม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นหลกัการรับเด็กเรียนร่วมพบว่า เป้าหมายในการรับเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพเิศษเขา้มาเรียนร่วมในโรงเรียนมีความชดัเจน แต่ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการ
กาํหนดบทบาทหนา้ท่ี นโยบายและแนวทางการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ดา้นบุคลากร พบว่า
มีการพฒันาและเตรียมครูเพื่อสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และการจดัครูเขา้สอนจะตอ้งพิจารณาจากคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอน ดา้นอาคารสถานท่ีพบว่ามีการปรับแต่หอ้งเรียนใหเ้หมาะสมต่อเด็กท่ี
มีความตอ้งการพเิศษ และควรปรับปรุงในเร่ืองการปรับเปล่ียนเคร่ืองเล่นสนามและดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ ดา้นการจดักิจกรรมและการประเมินผลการเรียนร่วมพบว่า จดัให้มีการสังเกตการณ์สอน
และการเยี่ยมบ้านเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยครูการศึกษาพิเศษ และควรปรับปรุงเร่ืองการพฒันาด้าน
การศึกษาพิเศษใหไ้ดรั้บการจดัการท่ีดีพอต่อเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาคน้ควา้การแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในโรงเรียนอนุบาลภาสินี สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา โดยศึกษาความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองเด็กปกติ และผูป้กครองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ในดา้นหลกัการและการรับเด็ก
เรียนร่วม และดา้นการดาํเนินงานดา้นบุคลากร การแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และผูป้กครองเด็กปกติกบั
ผูป้กครองเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีความคิดเห็นตรงกนัในระดบัมาก ซ่ึงจะแตกต่างกบัความคิดเห็นของครูท่ีมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นการดาํเนินงานทางดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นการจดักิจกรรมและการ
ประเมินผลการเรียนร่วม พบว่าการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูป้กครองเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมี
ความคิดเห็นในลกัษณะเดียวกนัคือมีค่าคะแนนความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จะแตกต่างจากความคิดเห็นของครู
และผูป้กครองเด็กปกติ ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จากการแสดงความคิดเห็นดงักล่าว เม่ือศึกษาถึงวิธีการดาํเนินการเก่ียวกบัหลกัการรับเด็กเรียนร่วม
ของอนุบาลภาสินีแลว้จะพบวา่  
  1.  ดา้นหลกัการรับเด็กเรียนร่วม โรงเรียนมีเป้าหมายการจดัการเรียนร่วมท่ีตอ้งการส่งเสริมให้
ผูป้กครองไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองในการดูแลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงอยู่ในการดูแลของผูป้กครองเอง 
และมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคลอ้งกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละคน พ่อแม่
ผูป้กครองและครอบครัวซ่ึงเป็นบุคคลแรกๆ ในชีวิตของเด็กและเยาวชนมีหนา้ท่ีอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมใหเ้ป็น
คนท่ีสมบูรณ์ มีพฒันาการรอบดา้น ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคม นอกจากนั้น สําหรับเด็กและเยาวชน
ท่ีมีความสามารถพิเศษ พอ่แม่ผูป้กครองและครอบครัวมีบทบาทพิเศษจะตอ้งเอาใจใส่การพฒันาเด็กและเยาวชน
เหล่าน้ีได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ปรีชา  สวสัด์ิทา (2546, หนา้ 10) เป้าหมายในการจดัการเรียนร่วม
สาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทาํใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้และสามารถทาํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีการศึกษาขอ้มูลใน
การจดัการเรียนร่วมให้กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษค่อนขา้งชดัเจน การจดัการเรียนรู้ตอ้งมีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายเพ่ือเปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชน แสดงออกซ่ึงความสามารถพิเศษไดต้ลอดชีวิตของการเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้จะตอ้งเอ้ือต่อการสร้างสรรค ์ คิดคน้ ริเร่ิมการเป็นตวัของตวัเอง การสร้างจินตนาการท่ีแหวก
แนว โดยผูใ้หก้ารเรียนรู้ตอ้งเขา้ใจวา่  ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพเิศษจะมีลกัษณะดงักล่าวค่อนขา้งมาก   
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  2.  ดา้นบุคลากร  โรงเรียนอนุบาลภาสินีมีแนวทางในการจดัครูเขา้สอนโดยจะตอ้งพิจารณาจาก
คุณสมบติัและบุคลิกภาพลกัษณะนิสัยของครู ประสบการณ์ในการสอนของครู ทั้งน้ีเพื่อให้เด็กไดรั้บประโยชน์
จากการฝึกในโรงเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนัยา  จนัทร์ใจวงค ์(2546, หนา้ 41)  ท่ีว่า บุคลากรเป็นปัจจยั
ส่งเสริมใหก้ารเรียนร่วมประสบความสาํเร็จเพราะทุกฝ่ายตอ้งมีการทาํงานร่วมกนั  ปรึกษาหารือกนั  เพื่อใหก้าร
จดัการเรียนร่วมสามารถดาํเนินงานไปไดด้ว้ยดี  มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัพฒันาการในดา้นต่างๆ ของเด็ก 
โรงเรียนมีการเตรียมตวัในดา้นการพฒันาบุคลากรสําหรับสอนหรือฝึกเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยการเชิญ
วิทยากร ศึกษานิเทศก์มาให้ความรู้ความเขา้ใจ และส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ดว้ยการศึกษาต่อดูงานหรือสัมมนา
เก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ บุคลากรลว้นมีความสาํคญัต่อการจดัการเรียนร่วมเป็นอย่างมาก  แต่
ละฝ่ายตอ้งประสานงานกนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน เพือ่เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม  
  3 .   ด้านอาคารสถานท่ีและงบประมาณ  โรงเ รียนขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับ
สภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีอาคารเรียนและหอ้งนํ้ าท่ีไม่เหมาะสมต่อเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ ดงันั้นจึงมีการศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหมี้ความเหมาะสม มีการ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการสร้างและผลิตส่ือสําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
ฝึกใหค้รูไดใ้ชส่ื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์โดยมีการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือจดัทาํและติดต่อประสานงานใน
ด้านการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มสนามเด็กเล่นให้เหมาะสมต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงอาคารสถานท่ี  
เคร่ืองมือและบริการท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนร่วมนั้นมีส่วนสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะทาํใหก้ารเรียนร่วมประสบ
ความสําเร็จ ในการนาํเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้มาเรียนร่วมนั้นตอ้งมีอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือและบริการ
ต่างๆ ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กเพราะจะทาํให้การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จมากข้ึน เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะสําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ จะช่วยให้เด็ก
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ  กนัยา  จนัทร์ใจวงค ์(2546, หนา้ 38) 
  4.  การจดักิจกรรมและประเมินผลการเรียนร่วมกนั โรงเรียนขาดการวางแผนและขาดบุคลากร
ในเร่ืองของการติดตามและประเมินผลดา้นการจดัการเรียนร่วมอยา่งสมํ่าเสมอ การพฒันาดา้นการศึกษาพิเศษยงั
ไม่ไดรั้บการจดัการท่ีดีพอต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดงันั้นการดาํเนินการคดัแยกเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ควรเป็นหน้าท่ีของครูการศึกษาพิเศษหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการศึกษาขอ้มูลสําหรับการจดัทาํแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล การสงัเกตในแง่ของพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กๆ มีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ แมว้่า
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา และเด็กไดรั้บการจาํแนกประเภทมาแลว้ก็ตามการ
ทดสอบทางการศึกษาพิเศษเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งละเอียดอ่อน  ซ่ึงในบางคร้ังอาจจาํแนกประเภทเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพเิศษผดิกไ็ด ้ การสังเกตของครูควบคู่กนัไปกบัการเรียนการสอนจะช่วยใหค้รูสามารถวินิจฉัยเด็กแม่นยาํ
ยิ่งข้ึนและสามารถจดักิจกรรมการสอนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสามารถของเด็กกลุ่มพิเศษไดดี้
ยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ กนัยา  จนัทร์ใจวงค ์ (2546, หนา้ 63)   
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูและผูป้กครองต่อการจดัการเรียนร่วม
ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนอนุบาลภาสินี สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ 
 1.  โรงเรียนควรมีการปรับเปล่ียนเคร่ืองเล่นสนามและดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในแต่ละดา้น 
 2.  โรงเรียนควรจดัหาอาคารสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 3.  โรงเรียนควรมีการใหบ้ริการส่ือ เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อเดก็ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยั 
 1.  เปิดโอกาสใหค้รูไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนอนุบาลภาสินีให้มาก
ยิง่ข้ึน 
 2.  เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเด็กปกติไดมี้ส่วนร่วมกบันโยบายการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนและ
สร้างทศันคติท่ีดีต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษในโรงเรียนอนุบาลภาสินี 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษารูปแบบและพฒันาการของหตัถกรรมพ้ืนบา้นเคร่ืองจกัสานบา้น
หนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี และเพื่อศึกษาวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สาขาหตัถกรรม
พ้ืนบา้นเคร่ืองจกัสานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ประชากร  มี 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูท้รงภูมิปัญญา จาํนวน 3 ท่าน ผูรั้บการถ่ายทอด จาํนวน 9 ท่าน และผูเ้ก่ียวขอ้ง จาํนวน 5 ท่าน วิธีการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย การศึกษาสํารวจ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม และ
วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการวิเคราะหเ์น้ือหา 
 ผลการวิจยัพบว่า หตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี    
มีตน้กาํเนิดมาจากภูมิปัญญาชาวไทยพวนท่ีมาตั้ งถ่ินฐานท่ีบา้นหนองเหียง มูลเหตุการเกิดหัตถกรรมพื้นบา้น
เคร่ืองจกัสาน มี 3 ประการ คือ ความจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ความจาํเป็นท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติตาม
สภาพภูมิศาสตร์ และความจําเป็นในการทําเคร่ืองจักสานท่ีเกิดจากความเช่ือขนบประเพณีและศาสนา 
องค์ประกอบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ประกอบด้วย แหล่งความรู้ในการถ่ายทอด ผูถ้่ายทอดและผูรั้บการ
ถ่ายทอด และวิธีการถ่ายทอด วิธีการถ่ายทอดมี 7 วิธี คือ แบบมุขปาฐะ แบบสาธิต แบบสอนตวัต่อตวั แบบการ
สังเกต แบบการฝึกฝนดว้ยตนเอง แบบฝึกฝนจากเพือ่นบา้น และแบบฝึกอบรมจากหน่วยราชการ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the pattern and development of folk handicraft    at 
Ban Nong-hiang, Phanut Nikhom District, Chonburi Province  and to analyze the transmission in terms of local 
wisdom of folk handicraft at Ban Nong-hiang, Phanut Nikhom District, Chonburi Province. It was a qualitative 
research. Population of this research were divided into three groups : three experts, nine practitioners, and five 
related persons.  The collection methods were : in-depth interview, oral conversation and data analysis.  
 The research findings were : the folk handicraft at Ban Nong-hiang, Phanut Nikhom District, 
Chonburi Province were originated  from Phuan people (Xieng Khouang, Laos) who settle down at Ban      
Nong-hiang. The arising of folk handicraft at Ban Nong-hiang came from three factors : the need to lead a life, 
the need arisen from the geographical environments, and the need arisen from cultural and religious beliefs of 
handicraft knowledge transmission were consisted of the source of knowledge, the instructors and the 
practitioners, and the method of transmission. There were seven ways of the method transmission :  by the 
legend, by learning and practice, by learning person to person, by notice, by self – training, by learning and 
practice from the neighbors, and learning and practice from the official organization. 
 
ความนํา 
  ในอดีตการศึกษาของไทย เป็นการศึกษาแบบไม่มีระบบโรงเรียน ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ
โดยตรง ตลอดระยะเวลาก่อนท่ีจะมีการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้น หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีอบรมสั่งสอน ถ่ายทอด
ความรู้ความชํานาญ ตลอดจนทัศนคติและประสบการณ์ให้แก่บุตรธิดา คือ บ้าน วดั  และวัง บ้านจะเป็น
สถานศึกษาแห่งแรกท่ีใหก้ารศึกษาอบรมในแบบธรรมดาวิสัย (Informal Education) และไดท้าํหนา้ท่ีน้ีมาโดย
ตลอด ตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปยงับุตร
หลานของตนหรือบุคคลท่ีอยู่ใกลเ้คียง โดยบุคคลท่ีถ่ายทอดนั้นมิได้มีอาชีพเป็นครู แต่จะใชเ้วลาว่างของตนให้
เป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ด้วยการกระทาํ บา้นหรือครอบครัวจะมีบทบาทสําคญัอย่างมากในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ความเช่ือ ทศันคติ แบบแผนพฤติกรรมของครอบครัว เพื่อใหเ้ป็นผูใ้หญ่ท่ีดี มีความรู้สําหรับ
ประกอบอาชีพ โดยมีพ่อแม่เป็นครู บุตรหลานเป็นนักเรียน ลกัษณะการเรียนการสอนเพื่อมุ่งใช้ชีวิตประจาํวนั 
(เอ้ือ บุษประเกศ หงสกุล, 2520, หนา้ 57-59) โดยอาศยัความชาํนาญท่ีฝึกฝน และจากประสบการณ์ท่ีถ่ายทอดกนั
มา เป็นการศึกษาวิธีปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม นาํเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในทอ้งถ่ินมาดดัแปลงให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สอนไปตามความรู้ท่ีมี เรียนมากนอ้ยแค่ไหนก็ไดไ้ม่มีกาํหนด เวลาเรียนข้ึนอยู่กบัว่าจะ
สะดวกเวลาใดก็เรียนเวลานั้น ไม่มีใบรับรองวิทยฐานะแต่การศึกษาก็ยงัมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการสืบทอด
และสร้างสรรคว์ฒันธรรม 
 ความมุ่งหมายในการศึกษาของไทยในอดีต คือ เพ่ือสร้างเสริมอุปนิสัยใจคอ ความถนัดตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงการอบรมสั่งสอนของบิดามารดา ญาติผูใ้หญ่เป็นการเรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐานของมนุษยมี์อิทธิพลอย่าง
มากต่อทัศนคติ ค่านิยมของบุคคล เป็นส่ิงส่งเสริมและกาํหนดนิสัยใจคอของลูก แบบแผนพฤติกรรมของ
ครอบครัวเป็นอย่างไร สมาชิกในครอบครัวก็จะพยายามถ่ายทอดให้กับสมาชิกใหม่ของตนให้เป็นอย่างนั้น 
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นอกจากน้ีในการเรียนการสอนจะมีการสอดแทรกวิชาชีพตามความถนดัของแต่ละบุคคลใหไ้ดรั้บความรู้ควบคู่ไป
กบัการทาํงานหรือการปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั วิธีสอนโดยการทาํให้ดูและผูเ้รียนได้ฝึกปฏิบติัจริง ให้ฝึก
ทกัษะและสงัเกตกลวิธีการต่างๆ เอง  
 การศึกษาในดา้นวิชาชีพนั้น เป็นการศึกษาเพ่ือสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) คือ 
ปัจจยั 4 ในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหาร โดยเฉพาะลกัษณะเศรษฐกิจใน
ชนบทเป็นแบบผลิตเองใชเ้อง คือ ช่วยตวัเองทุกอยา่ง ผลิตข้ึนมาเพ่ือใชใ้นครัวเรือน มีประโยชน์ในการใช้สอย
เพื่อประกอบการดาํรงชีวิต แลว้จึงค่อยปรับปรุงใหมี้ความงดงามกลายเป็นหตัถกรรมพื้นบา้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง
ชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการสืบทอดความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน โดยอาศยัวสัดุหรือวตัถุดิบ
ท่ีอยูใ่กลต้วัมาสร้างสรรคใ์หเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเอง อาศยัความรอบรู้และประสบการณ์ท่ีสืบต่อกนัมาทั้งทางตรง 
คือ ประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือทางออ้มซ่ึงเรียนรู้จากผูใ้หญ่หรือความรู้สั่งสมท่ีสืบต่อกนัมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั จากพ่อแม่ไปสู่ลูก จากชนรุ่นหน่ึงไปสู่ชนอีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงการถ่ายทอดเหล่าน้ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองไม่ขาด
สาย เป็นเวลาชา้นานนบัร้อยปี ส่ิงเหล่าน้ีสามารถกล่าวไดว้่า เป็นภูมิปัญญาของชาวบา้น (Folk Wisdom) หรือภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) 
 จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงซ่ึงมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายสาขา โดยเฉพาะท่ีมีช่ือเสียงมาก คือ ภูมิ
ปัญญาดา้นหตัถกรรมจกัสานไมไ้ผ่ บา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของ
ประเทศไทย หรือริมฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของอ่าวไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 13 องศาเหนือ กบัเส้นแวงท่ี 100 องศา
ตะวนัออก มีระยะห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวนัออกตามทางหลวงแผ่นดินสายบางนา-ตราด ประมาณ 81 
กิโลเมตร มีเน้ือท่ีรวมทั้งจงัหวดัประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,726,875 ไร่ โดยทิศเหนือติดกบัจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  ทิศใตติ้ดกบัจงัหวดัระยอง       ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดั
ระยอง  ทิศตะวนัตกติดกบัชายฝ่ังทะเลตะวนัออกของอ่าวไทย  
 เคร่ืองจักสานเป็นหัตถกรรมพื้นบา้นท่ีเชิดหน้าชูตาของจังหวดัชลบุรี แมว้่าสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมจะเปล่ียนแปลงไป มีการสร้างถนน มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมากมาย มีการรับเอาวฒันธรรมภายนอก
เขา้มาอยา่งแพร่หลาย รวมทั้งความเจริญและทนัสมยัของการส่ือสารมวลชนต่างๆ อีกทั้งเป็น 1 ใน 3จงัหวดั ของ
โครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก แต่กไ็ม่ไดท้าํใหป้ระชาชนชาวจงัหวดัชลบุรี ท้ิงถ่ินฐานเดิมและอาชีพ
เดิม ผลจากความเจริญกา้วหน้ากลบัทาํให้คนรักถ่ินฐานของตนเอง รักอาชีพเดิมมากยิ่งข้ึน ดงัเช่น ความเจริญ
ทางด้านการคมนาคม ทาํให้สะดวกต่อการติดต่อคา้ขายสินคา้ ประชาชนท่ีอยู่ในเมืองหรือในกรุงเทพฯ นิยม
ท่องเท่ียวตามชนบทท่ีอยู่ห่างไกล มกัจะซ้ือสินคา้หัตถกรรมพื้นบา้น เป็นของท่ีระลึก เป็นของฝาก หรือนาํไป
ดดัแปลงตกแต่งบา้นเรือน ทาํใหก้ารผลิตเคร่ืองจกัสานของคนในทอ้งถ่ินไม่สูญหายไป ยงัคงนัง่จกัสานเองเหมือน
สมยัก่อนทาํให้คงรูปแบบเคร่ืองจกัสานดั้งเดิมไวไ้ด ้และเป็นส่ิงท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน แหล่งท่ีผลิตมาก 
คือ บา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
 บา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เป็นหมู่บา้นขนาดกลาง ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม  คือ ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน และเล้ียงสัตว ์ในเวลาว่างหลงัจากการทาํนา  ทาํสวน หรือทาํไร่ จะใชไ้มไ้ผ่
มาทาํของใช้ในครัวเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนโดยนํามาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ดาํรงชีวิต เช่น ตะกร้า กระจาด และยงัมีเคร่ืองมือจบัปลา เช่น สุ่ม ลอบ ไซ ซ่ึงความรู้ในการจกัสานนั้นจะไดม้า
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จากผูใ้หญ่ เป็นหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีมีความงามและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม เป็นศิลปะพ้ืนบา้นท่ีควรอนุรักษ์
ใหเ้ป็น  เอกลกัษณ์ของหมู่บา้นสืบไป 
  

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อรวบรวมขอ้มูลหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดั
ชลบุรี 
 2. เพือ่ศึกษารูปแบบและพฒันาการของหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบุรี 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหัตถกรรมพ้ืนบา้น เคร่ืองจกัสานบา้น
หนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเฉพาะสาขาหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกั
สานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี โดยศึกษาถึง 
   1.1 รูปแบบและพฒันาการ 
   1.2 วิธีการถ่ายทอด 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากร คือ ผูท่ี้อยู่อาศยัในหมู่บา้นหนองเหียง หมู่ท่ี 1 อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดั
ชลบุรี จาํนวนประชากร 263 คน 
  กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูท้รงภูมิปัญญาสาขาหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสาน และ
เป็นผูถ่้ายทอดจาํนวน 3 คน ผูรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาจาํนวน 9 คน และผูเ้ก่ียวขอ้งจาํนวน     5 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  1. แบบสาํรวจสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของชุมชน 
  2. แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด มีหวัขอ้คาํถามซ่ึงครอบคลุมประเด็น
เพือ่ตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 3 ประเดน็หลกั คือ 
          1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูถ่้ายทอดและผูรั้บการถ่ายทอดหตัถกรรมพื้นบา้น
เคร่ืองจกัสาน 
          2) พฒันาการของหตัถกรรมพ้ืนบา้นเคร่ืองจกัสาน 
          3) การถ่ายทอดหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสาน 
    3. แบบบนัทึกการสงัเกต 
  4. เคร่ืองมือช่วยในการบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป สมุดบนัทึก
การปฏิบติังานภาคสนาม เป็นตน้ 
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 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาคสนาม ซ่ึงจะรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. สาํรวจขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี โดยใช้
แบบสาํรวจสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
  2. ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจชุมชนบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดั
ชลบุรี 
  3. คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งได ้3 กลุ่ม 
         3.1 กลุ่มผูท้รงภูมิปัญญา โดยคดัเลือกตามแนวทางภูมิปัญญาท่ีกาํหนดไว ้จาํนวน 3 
คน 
         3.2 กลุ่มผูรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยคดัเลือกจากแนวคิดและความสนใจการ
รับการถ่ายทอด ภูมิปัญญา 
         3.3 กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยคดัเลือกจากผูน้าํชุมชน ประธานกลุ่มจกัสาน พฒันากร
อาํเภอและผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยกระบวนการเชิงอุปนยั (Inductive Method) โดยวิเคราะห์จาก
ขอ้มูลดิบ (Raw Data) ก่อนแลว้นาํขอ้มูลท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือประเภทเดียวกนั รวมเป็นประเด็น (Topic) แลว้นาํ
หลายๆ ประเด็นรวมเป็นกลุ่มประเด็น (Category) จากนั้นสร้างบทสรุปหรือแบบแผน (Pattern) ในภาพรวม 
(Holistic) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหัตถกรรมพ้ืนบา้นเคร่ืองจกัสานของชาวบา้นหนอง
เหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี พบวา่ 
   1. มูลเหตุสาํคญัท่ีใหเ้กิดการผลิตเคร่ืองจกัสาน มี 3 ประการ คือ 
   1.1 ความจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เป็นแรงผลกัดนัท่ีทาํให้เกิดการทาํ
เคร่ืองจกัสานท่ีสาํคญัทางหน่ึง เน่ืองจากสภาพความเป็นอยูข่องชาวบา้นหนองเหียงมีอาชีพทางเกษตรกรรม อาชีพ
เหล่าน้ีทาํให้คนในหมู่บา้นตอ้งผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ข้ึนเอง ดงันั้นจึงนาํวสัดุท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินมาประดิษฐ์เป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้โดยไดรั้บการออกแบบอยา่งสมบูรณ์ทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและรูปร่าง นอกจากน้ีเคร่ืองจกั
สานยงัมีส่วนร่วมในการกินอยู่หลบันอน ซ่ึงเห็นไดจ้ากการบริโภค ถา้มีการบริโภคขา้วเหนียวจะใชห้วดน่ึงขา้ว
เหนียว มีการใชฝ้าชีสาํหรับปิดกบัขา้ว เส่ือลาํแพนสาํหรับทาํฝาบา้นหรือปูนัง่ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า เคร่ืองจกั
สานเกิดข้ึนจากความจาํเป็นในการดาํรงชีวิต 
   1.2 ความจาํเป็นท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยใหเ้กิดความสะดวกสบาย ชาวบา้นหนองเหียงจะทาํเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ในอดีตจะมีการทาํแผงเกวียน เพื่อใชก้ั้นส่ิงของไม่ให้หล่นในเวลาเดินทาง นอกจากน้ีการทาํเคร่ืองจกั
สานตามแรงผลกัดนัของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีเห็นไดช้ดัคือ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจบัปลาและสัตวน์ํ้ าจืด 
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โดยอาศยัวสัดุในทอ้งถ่ินเป็นหลกั เช่น ลอบ ไซ จะใชด้กักุง้ปลาตามริมแม่นํ้ าลาํคลองท่ีมีนํ้ าไหล ขอ้งใชส้าํหรับ
ใส่สตัวน์ํ้ าท่ีจบัได ้
   1.3 ความจาํเป็นในการทาํเคร่ืองจกัสานท่ีเกิดจากความเช่ือ ขนบประเพณี 
และศาสนา เคร่ืองจกัสานจาํนวนไม่นอ้ยเกิดข้ึนจากความเช่ือ ขนบประเพณี และศาสนาของชาวบา้นหนองเหียง
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการสานเฉลวนาํมาปักในนาขา้วเพื่อป้องกนัส่ิงชัว่ร้ายหรือปักในหมอ้ยา เพ่ือให้รู้ว่าเป็นหมอยา 
หา้มยกส่ิงของขา้มหรือใชก้ระดง้ในการประกอบพิธีหลอกผ ีเป็นตน้ 
  2. รูปแบบและพฒันาการของหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานโดยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
บา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เคร่ืองจกัสานของบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
ท่ีทาํในปัจจุบนัน้ี ยงัคงมีรูปแบบเช่นเดียวกบัเคร่ืองจกัสานท่ีทาํข้ึนในคร้ังแรก และมีการใช้วสัดุไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบพื้นบา้น เช่นเดียวกนั  แต่เคร่ือง      จกัสานของบา้นหนองเหียงมีการพฒันาไปอยา่งชา้ๆ จนดูเหมือนว่า
เคร่ืองจกัสานมิไดพ้ฒันาเปล่ียนแปลงเพราะมีสาเหตุมาจาก 
   2.1 กระบวนการสร้างสรรคเ์คร่ืองจกัสาน มีประโยชน์ในการใชส้อย
เฉพาะอยา่ง เช่น ใชเ้ป็นภาชนะ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือจบัสตัวน์ํ้ า ทาํใหรู้ปแบบของเคร่ืองจกัสานไม่มีการเปล่ียนแปลง 
   2.2 ความจาํกดัในดา้นวสัดุ จะเห็นไดจ้ากการใชว้สัดุมาแต่โบราณจนถึง
ปัจจุบนั ยงัคงใชไ้มไ้ผ ่ซ่ึงส่งผลไปถึงการกาํหนดรูปทรง โครงสร้าง ลวดลาย และขั้นตอนการทาํ 
   2.3 ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ และสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นตวักาํหนดการทาํเคร่ืองจกัสาน เน่ืองจากเคร่ืองจกัสานชนิดใดท่ีใชใ้นขนบประเพณี ความเช่ือ และ
สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ กจ็ะมีการใชเ้คร่ืองจกัสานชนิดนั้นต่อไป โดยไม่มีการเปล่ียนรูปแบบจากเดิม เพราะ
ความเหมาะสมในการใชส้อย 
  ถึงแมว้่าเคร่ืองจักสานของบา้นหนองเหียง อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี จะมีการ
พฒันาไปอยา่งชา้ๆ กต็าม แต่กม็องเห็นพฒันาการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
   1. ขนาด มีการพฒันาขนาดใหเ้หมาะสมกบัการใชส้อยโดยมีการทาํขนาด
ของเคร่ืองจกัสานใหมี้หลายขนาด และมีการทาํใหเ้ลก็กวา่เดิมเพื่อความสะดวกในการใชส้อย 
   2. รูปร่าง มีขนาดกะทดัรัดกว่าเดิม หรือเปล่ียนรูปทรง เช่น ตะกร้า จาก
ทรงกลมเป็นทรงรี หรือทรงเหล่ียม เป็นตน้ 
   3. สี จากของเดิมมีการยอ้มเพียงสีเดียว คือ สีดาํ ปัจจุบนัไดรั้บการพฒันา
ใหมี้หลายสี เช่น สีชมพู สีแดง สีเหลือง เป็นตน้ 
   4. ลวดลาย มีการพฒันาลวดลายเพิ่มข้ึน เช่น กระบุงในสมยัก่อนสานลาย
ขดัทึบ ปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็นการสานลายขิด ประกอบกบัการใหสี้ตอกท่ีมีหลายสี ทาํใหมี้ความสวยงามยิง่ข้ึน 
  3. กระบวนการถ่ายทอดหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานของบา้นหนองเหียง อาํเภอ
พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี พบว่า 
   3.1 แหล่งความรู้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหัตถกรรม
พื้นบา้นเคร่ืองจกัสานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
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    3.1.1 ครอบครัว เป็นแหล่งความรู้แห่งแรกท่ีให้การศึกษา
อบรมบุตรหลานเพ่ือเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี มีความรู้ในการประกอบอาชีพ บิดามารดา ญาติผูใ้หญ่ในบา้น มีความรู้ในดา้น
วิชาใด ก็จะฝึกหดับุตรหลานของตนในวิชาท่ีตนรู้ เช่น ชาวบา้นหนองเหียงมีความรู้ในการทาํหตัถกรรมพื้นบา้น
เคร่ืองจกัสาน บุตรหลานของตนกส็ามารถทาํหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานไดเ้ช่นเดียวกนั 
    3.1.2 หน่วยราชการ จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการผลิต 
พบวา่ เคยดูการสาธิตและฝึกอบรมระยะสั้นในการจกัสานผลิตภณัฑต์ามรูปแบบใหม่ และการใชเ้คร่ืองมือทุ่นแรง 
โดยไปอบรมการทาํฝาชีลายดาวและตะเกียงไมไ้ผ ่ตั้งแต่วิธีการยอ้มสีตอกและการสานท่ีอาํเภอพนสันิคม จงัหวดั
ชลบุรี ไดน้าํความรู้เหล่าน้ีมาประดิษฐ์หตัถกรรมเคร่ืองจกัสานและมีการนาํเคร่ืองผ่าไม ้เคร่ืองจกัตอก ท่ีพฒันา
ชุมชนนาํไปสาธิตใหแ้ก่ชาวบา้นหนองเหียง แต่ไม่มีผูป้ระกอบการผลิตผูใ้ดสนใจท่ีจะใชเ้คร่ืองจกัรทุ่นแรง เพราะ
เคร่ืองจกัรไม่สามารถจกัตอกไมไ้ผใ่หมี้คุณภาพดีเท่าการใชมื้อ ประกอบกบัความไม่เคยชินจึงไม่นิยมใช ้
    3.1.3 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาจะเป็นแหล่งถ่ายทอด
ท่ีสาํคญั เน่ืองจากนกัเรียนจะไดรั้บความรู้ดา้นจกัสานจากโรงเรียน โดยโรงเรียนจะมีการสอนงานสาน ซ่ึงเป็นขั้น   
พ้ืนฐานให้แก่นักเรียน วิธีการสอนเป็นแบบครูและนักเรียน โดยให้นักเรียนไปหาตอกมาเอง ถา้หาไม่ได้ก็ใช้
กระดาษแขง็ตดัเป็นเส้น ตอกไมไ้ผมี่ 2 สี สีหน่ึงเป็นเส้นนอน สีหน่ึงเป็นเส้นยนื เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจในหลกัการ
สาน จึงสอนเฉพาะลวดลายง่ายๆ เช่น ลายขดัหน่ึง ลายขดัสอง ลายขดัสาม 
   3.2 ผูถ่้ายทอดและผูรั้บการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหัตถกรรม
พ้ืนบา้นเคร่ืองจกัสานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  
    3.2.1 ครอบครัว ผูถ่้ายทอดจะประกอบดว้ย พ่อแม่ หรือ
บรรพบุรุษในครอบครัว ไดแ้ก่ ปู่ยา่ ตายาย พี่ป้านา้อา ผูรั้บการถ่ายทอด ไดแ้ก่ บุตรหลานท่ีอยู่ในครอบครัวน้ี ถา้
พอ่แม่มีความรู้ความชาํนาญในการทาํหตัถกรรมจกัสานไมไ้ผลู่กจะไดรั้บการถ่ายทอดการทาํหตัถกรรมจกัสานไม้
ไผเ่ช่นกนั อาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกต็าม 
    3.2.2 เพื่อนบา้น ผูถ่้ายทอดจากเพื่อนบา้นจะมีการรวมกลุ่ม
จกัสาน โดยมีผูท้รงภูมิปัญญาทาํหนา้ท่ีสอนให ้เพือ่นบา้นจะมาเรียนและฝึกทาํจนชาํนาญ สามารถทาํเองได ้ 
   3.3 วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกั
สานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี พบวา่มีวิธีการถ่ายทอด ดงัน้ี 
    3.3.1 การถ่ายทอดการเรียนรู้แบบมุขปาฐะ เป็นการเรียนรู้
จากบรรพบุรุษมีการถ่ายทอดรูปแบบการทาํเคร่ืองจกัสานต่อเน่ืองกนัมา เน่ืองจากความจาํเป็นในดา้นประโยชน์
ใชส้อย แหล่งความรู้ คือ ครอบครัว ตั้งแต่พ่อสอนลูก แม่สอนลูก พี่สอนนอ้ง นอ้งสอนพี่ นา้สอนหลาน เป็นตน้ 
เม่ือผูรั้บการถ่ายทอดไดเ้ห็นและจดจาํวิธีการทาํรูปแบบเคร่ืองจกัสานไดแ้ลว้ก็จะทาํไปเร่ือยๆ จนเกิดความชาํนาญ
ในท่ีสุด ถา้ตรงไหนทาํไม่ไดจ้ะมีผูใ้หญ่ใหค้าํแนะนาํ 
    3.3.2 การถ่ายทอดการเรียนรู้แบบอธิบายประกอบการ
สาธิต เป็นการเรียนรู้โดยไดรั้บการสอนวิธีการทาํเคร่ืองจกัสานจากผูถ่้ายทอด ไดแ้ก่ พ่อแม่ หรือวิทยากร มีการ
สาธิตการทาํใหดู้และใหฝึ้กทาํไปพร้อม ๆ กนั 
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    3.3.3 การถ่ายทอดการเรียนรู้แบบสอนตวัต่อตวั เป็นการ
เรียนรู้จากผูถ่้ายทอดโดยวิธีการบอกเล่าใหผู้รั้บการถ่ายทอดทาํตามแบบตวัต่อตวั 
    3.3.4 การถ่ายทอดการเรียนรู้แบบการสังเกต เป็นการเรียนรู้
โดยการสงัเกตผูถ่้ายทอดแลว้ทดลองทาํเอง 
    3.3.5 การถ่ายทอดการเรียนรู้แบบการฝึกฝนดว้ยตนเอง จาก
การท่ีบรรพบุรุษในครอบครัวมีการทาํเคร่ืองจกัสานสืบทอดกนัมาชา้นาน โดยทาํมาตั้งแต่สมยัปู่ยา่ตายาย ทาํใหมี้
ความเคยชินกบัเคร่ืองจกัสาน เน่ืองจากไดพ้บเห็นทุกวนั เม่ือตอ้งการทาํสามารถทาํเองไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใครสอน 
ซ่ึงวิธีการน้ีปัจจุบนัก็ยงัคงมีอยู ่แต่ในบางคร้ังการถ่ายทอดการเรียนรู้ดว้ยวิธีน้ี จะใชค้วบคู่กบัการถ่ายทอดวิธีการ
เรียนจากบรรพบุรุษไปดว้ย ถา้เป็นเคร่ืองจกัสานท่ีทาํยาก เช่น การทาํเขา้ขอบกระบุง ซ่ึงจะเขา้ขอบให้กลม ทาํได้
ยาก ตอ้งใหพ้อ่สอนใหท้าํ 
    3.3.6 การถ่ายทอดการเรียนรู้แบบฝึกฝนจากเพื่อนบา้น 
เน่ืองจากความถนดัในการทาํเคร่ืองจกัสานของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกนั เช่น บางครอบครัวมีความถนดัใน
การทาํกระบุง บางครอบครัวมีความถนดัในการทาํตะกร้า บางครอบครัวมีความถนดัในการทาํตะแกรง   จึงตอ้งมี
การแลกเปล่ียนความรู้กนั ซ่ึงวิธีการถ่ายทอดจะเป็นการบอกเล่าดว้ยปาก โดยผูเ้รียนจะนาํตอกไปและขอใหส้อน 
ซ่ึงผูส้อนก็จะสอนโดยการปฏิบติัจริง บอกวิธีการทาํดว้ยการบอกเล่า หรือบางคร้ังคนในหมู่บา้นก็จะรวมกลุ่มกนั
ทาํเคร่ืองจกัสาน ถา้ติดขดัตรงไหน ก็จะถามตรงนั้นเลยทาํใหท้าํเคร่ือง จกัสานชนิดนั้นไดร้วดเร็ว และการสอนจะ
ไม่มีการปิดบงัความรู้กนั 
    3.3.7 การถ่ายทอดการเรียนรู้แบบการฝึกอบรมของหน่วย
ราชการ ไดแ้ก่ กรมพฒันาชุมชนไดน้าํกลุ่มจกัสานของบา้นหนองเหียงไปเรียนรู้การทาํตะกร้าลายพิกุลท่ีตาํบล        
บา้นซ่อง อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วิธีการยอ้มตอกให้เป็นสีต่างๆและการสานลายจนสาํเร็จ
เป็นตะกร้า ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี มีการส่งเสริมการ
หัตถกรรมเคร่ืองจักสานเช่นเดียวกัน โดย   พาไปดูการสานฝาชีลายดาวและตะเกียงไม้ไผ่ท่ีอาํเภอพนัสนิคม 
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงบุคคลท่ีไดรั้บการถ่ายทอดน้ีไดน้าํเอาวิธีการทาํมาเผยแพร่ใหค้นในหมู่บา้นทาํ  
  4. การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สาขา
หตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี พบวา่ 
   4.1 สภาพความเจริญบา้นเมือง บา้นหนองเหียงก่อนท่ีความเจริญแบบ
เมืองไดแ้ผ่ขยายเขา้มา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทาํนาและทาํเคร่ืองจกัสานในยามว่าง บา้นเรือนส่วนใหญ่จะ
ตั้งอยูใ่กลก้นั เน่ืองจากความปลอดภยัและความอบอุ่นทางจิตใจ แต่การเดินทางไปยงัท่ีอ่ืนยงัคงมีความลาํบากอยู่
มาก เน่ืองจากยงัไม่มีถนน ต้องเดินตามไร่นา อ้อมไปอ้อมมาทําให้เสียเวลามาก แต่ก็มีผลดีในการสร้าง
ความคุน้เคยแก่บุคคลท่ีอยูใ่นหมู่บา้นและนอกหมู่บา้นออกไป ตั้งแต่มีถนนเขา้หมู่บา้นทาํใหห้ตัถกรรมเคร่ืองจกั
สานประเภทกระบุงหายไป เพราะหมดความจาํเป็นในการใช ้แต่ก็มีหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานเพ่ิมข้ึนเช่นกนั เช่น 
ตะกร้า ส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อกระบวนการ  ถ่ายทอด คือ เคร่ืองจกัรสานประเภทกระบุงจะนอ้ยลง ไม่มีการถ่ายทอดวิธี
ทาํต่อๆกนัมา แต่เคร่ืองจกัสานประเภทตะกร้าจะมีมากข้ึน เพราะความตอ้งการใชท้าํใหมี้การถ่ายทอดวิธีการทาํ
เคร่ืองจกัสานชนิดน้ีต่อมา 
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   4.2 การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนทาํให้
การทาํหตัถกรรมพ้ืนบา้นเคร่ืองจกัสานลดนอ้ยลง เน่ืองจากจงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีอยูใ่นแผนการพฒันา
ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ส่งผลต่อการขยายตวัดา้นอุตสาหกรรมของจงัหวดั กล่าวคือ อุตสาหกรรมท่ีเขา้มามี
จาํนวนเพ่ิมข้ึนและเป็นอุตสาหกรรมหลายประเภท นอกเหนือจากการ เกษตรกรรม เช่น ผลิตถุงมือยาง ผลิตตุ๊กตา 
ของเด็กเล่นพลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้า ทาํรองเทา้ ฯลฯ ลกัษณะการลงทุนของอุตสาหกรรมมีทั้งของเอกชน รัฐบาล
กับภาคเอกชน และรัฐบาลไทยกับต่างประเทศ โดยตั้ งเป็นนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน 
(ชลบุรี) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั อมตนคร เป็นความร่วมมือของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงจาก
ผลของการมีโรงงาน นั้นทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพ คนวยัหนุ่มสาวในหมู่บา้นจะไปรับจ้างทาํงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพราะเป็นอาชีพท่ีมีรายไดแ้น่นอน และยงัมีรถโดยสารสาํหรับรับ-ส่งคนงานไวบ้ริการโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้ชาวบา้น หันมาทาํงานในโรงงานมากข้ึน มีผลทาํให้อาชีพ
เกษตรกรรมลดนอ้ยลง แต่ทั้งน้ีชาวบา้นท่ีไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็มิไดล้ะทิ้งการจกัสานไปเลย หากมี
เวลาว่างกจ็ะช่วยครอบครัวทาํการจกัสาน แต่ทาํไดน้อ้ยกวา่เดิมเน่ืองจากไม่มีเวลา  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานบา้นหนอง
เหียง อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี ปรากฏว่าบา้นหนองเหียงเป็นหมู่บา้นท่ีมีการทาํหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานมา
ตลอด นับตั้ งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั โดยการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินทางด้านการหัตถกรรมมาถ่ายทอดให้แก่
ชาวบา้นเพือ่การดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตน มีผลของการวิจยัท่ีท่านสนใจ
และสมควรจะนาํมาอภิปราย ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1. การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานเป็นการศึกษา
แบบธรรมดาวิสัย 
   หัตถกรรมพื้นบ้านเคร่ืองจักสานของบ้านหนองเหียง เป็นมรดกของ
ทอ้งถ่ินมาตั้งแต่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัวจนถึงปัจจุบนั และมี
การถ่ายทอดอย่างต่อเน่ือง นบัเป็นวฒันธรรมทางวตัถุท่ีน่าภาคภูมิใจและมี เอกลกัษณ์เฉพาะของชาวบา้นหนอง
เหียงอย่างเด่นชดั อาทิ หวดน่ึงขา้วเหนียว กระชอน กระดง้ กระบุง กระจาด ลอบ   ไซ สุ่ม ตะเกียง อนัแสดงให้
เห็นถึงความเจริญในการดาํเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของชาวชนบทไทย ท่ีมีความเป็นอยู่สงบสุขสมบูรณ์ในตนเอง 
พ่ึงตนเองและเก้ือกลูกนัระหวา่งคนกบัธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรคห์ตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานจาก
ไมไ้ผ่มาใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ทั้งการอุปโภคและประกอบการบริโภค โดยเป็นเคร่ืองใชส้อย ตลอดจนเป็น
เคร่ืองมือในการประกอบกิจกรรมของชุมชนไดป้ระสบผลสาํเร็จตามความเช่ือและประเพณีของตน  เป็นมรดกท่ี
ผูใ้หญ่ของบา้นหนองเหียงตอ้งการถ่ายทอดใหแ้ก่สมาชิกในหมู่บา้นเพ่ือวตัถุประสงคต์่างๆ คือ 
   1.1 เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานดา้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
สาขาหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสาน นอกจากจะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการทาํเคร่ืองจกัสานแลว้ยงั
เป็นการฝึกฝนใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวของหมู่บา้นและประเทศชาติ โดยฝึกฝนทั้งดา้นคุณธรรม เช่น การ
เช่ือฟังผูใ้หญ่ ความมีวินัยในตนเอง การใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ ความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน ความ
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อดทน ความประณีต รักความสวยงาม ฯลฯ รวมทั้งเป็นความรู้ท่ีสามารถนาํมาประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่
ตนเองและครอบครัวอีกดว้ย 
   1.2 เพื่อผลิตเคร่ืองจกัสานมาใชใ้นการดาํรงชีวิตประจาํวนัในดา้นต่างๆ
ทั้งประกอบการบริโภค การอุปโภค การทาํมาหากิน 
   1.3  เพื่อเป็นเคร่ืองมือตอบสนองความเช่ือตามประเพณีของทอ้งถ่ิน หาก
พิจารณาวตัถุประสงคข์องการศึกษาแบบธรรมดาวิสัยในการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหตัถกรรมพื้นบา้น
เคร่ืองจกัสานดงักล่าวแลว้ แสดงใหเ้ห็นว่าการศึกษาแบบธรรมดาวิสัยในการทาํหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานมี
ความเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน อีกทั้งมีความคิดท่ีทนัสมยั ซ่ึงยงัคงใชว้ิธีการศึกษาเช่นน้ีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
โดยเนน้วตัถุประสงคข์องการมีคุณธรรมควบคู่กบัการประกอบอาชีพจกัสาน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า การศึกษา
แบบธรรมดาวิสัยสามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพการจกัสานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไดรั้บการส่งเสริม
จากหน่วยราชการ โดยศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จงัหวดัชลบุรี 
  2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสาน  
   หัตถกรรมพื้นบ้านเคร่ืองจักสาน  เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างหน่ึง 
โดยเฉพาะบา้นหนองเหียง อาํเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นหัตถกรรมพ้ืนบา้นเคร่ืองจกัสานท่ี
ประกอบดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวไทยพวนท่ีเป็นบรรพบุรุษของชาวบา้นหนองเหียงไดน้าํความรู้ในดา้นการ
จกัสานมาถ่ายทอดใหแ้ก่ลูกหลานจนกลายเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในปัจจุบนั  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหตัถกรรม
พื้นบา้นเคร่ืองจกัสานเป็นภูมิปัญญาท่ีแสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม คือ เคร่ืองจกัสานชนิดต่างๆ ของบา้น
หนองเหียงซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างชาวบา้นหนองเหียงกบัธรรมชาติ คือ ไผ่ ชาวบา้นหนองเหียงได้
พยายามศึกษาสงัเกตถึงคุณสมบติัของไผท่ี่มีมากในหมู่บา้น และนาํส่วนประกอบของไผน่าํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ไดอ้ย่างมากมาย แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดท่ีประกอบดว้ยองคค์วามรู้ของชาวบา้นหนองเหียง ในศาสตร์
หลายศาสตร์ ไดแ้ก่ 
   2.1 ด้านสังคมศาสตร์ ถึงแมว้่าสภาพสังคมของบา้นหนองเหียงจะ
เปล่ียนแปลงไป เพราะมีความเจริญเขา้มาในหมู่บา้น แต่ชาวบา้นหนองเหียงไดใ้ชค้วามรู้ท่ีมีอยูม่าใชป้ระโยชน์ใน
การดาํรงชีวิต โดยนาํไมไ้ผซ่ึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาสร้างสรรคเ์คร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อ
การดาํเนินชีวิต และสนองความตอ้งการของสงัคมได ้
   2.2 ดา้นพฤกษศาสตร์ ชาวบา้นหนองเหียงจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัไผเ่ป็น
อยา่งดี นบัตั้งแต่คุณสมบติัของไผ ่ตลอดจนการนาํส่วนต่างๆ ของไผม่าใชป้ระโยชน์ รวมทั้งการนาํลาํตน้มาใชใ้น
การทาํเคร่ืองจกัสานตามขั้นตอนท่ีไดรั้บการถ่ายทอด 
   2.3 ดา้นเทคโนโลย ีชาวบา้นหนองเหียงไดน้าํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้น
การผลิตเคร่ืองจกัสาน เช่น การใชเ้คร่ืองมือในการจกัตอก การใชสี้วิทยาศาสตร์ในการยอ้มตอก ตลอดจนรู้วิธีการ
เกบ็รักษาไมไ้ผใ่หมี้อายยุนืนาน 
   2.4 ดา้นสุนทรียศาสตร์ เคร่ืองจกัสานท่ีชาวบา้นหนองเหียงผลิตข้ึนจะมี
ความงดงาม ตั้งแต่การกาํหนดรูปทรง โครงสร้าง ลวดลาย เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัสานตอบสนองประโยชน์ใชส้อยไดดี้
ท่ีสุด และเคร่ืองจกัสานท่ีใชใ้นการทาํบุญท่ีวดัจะมีความงดงามมากกวา่เคร่ืองจกัสานท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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   2.5 ดา้นหตัถศึกษา เคร่ืองจกัสานบา้นหนองเหียงจะเป็นการผลิตดว้ยมือ 
เท่านั้น ไม่ใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิต ดงันั้นจึงมีคุณค่าสูง และเป็นท่ียอมรับแก่คนทัว่ไป 
  จะเห็นไดว้่า ภูมิปัญญาของชาวบา้นหนองเหียงทางดา้นหัตถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกั
สาน ใช้วิธีการเรียนรู้ในส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัอย่างชาญฉลาด และสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์
มนุษยก์บัธรรมชาติ ไดอ้ย่างกลมกลืนและสงบสุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงผ่านวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การทดลองทาํ และสร้างประสบการณ์การจกัสานโดยไม่มีลายลกัษณ์อกัษร 
และสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การดาํรงชีวิตโดยพอมีพอกิน พยายามพึ่งตนเองใหม้ากท่ีสุด 
ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ไม่โลภมาก  ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น พอใจในส่ิงท่ีมีอยูแ่ละส่ิงท่ีไดม้าโดยชอบธรรม ไม่ก่อหน้ีสิน
เกินตวัหรือหน้ีสินท่ีไม่ใช่การลงทุนและไม่มีรายไดก้ลบัมา  (องคมนตรี อาํพล เสนาณรงค ์2550, หนา้ 30) ซ่ึงเป็น
ปรัชญาช้ีถึงแนวการดาํรงอยู่และการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้ งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน
จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ 
เพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน ์(พิพฒัน ์ยอดพฤติการณ์ 2550, หนา้ 16) 
  3. หตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานกบัรสนิยมตกทอด 
   การทาํเคร่ืองจกัสานของชาวบา้นหนองเหียง อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดั
ชลบุรี มีจุดประสงคส่์วนใหญ่ทาํข้ึนเพือ่ประโยชนใ์นการใชส้อยในชีวิตประจาํวนัเป็นหลกั อาจจะเป็นการใชส้อย
ในอาชีพการงาน การใชส้อยดา้นอุปโภคและบริโภค ตลอดจนถึงการใชส้อยในขนบประเพณี และพิธีกรรมทาง
ศาสนา หนา้ท่ีใชส้อยของเคร่ืองจกัสานจึงเป็นตวักาํหนดท่ีสาํคญัในการทาํหตัถกรรมพื้นบา้นเคร่ืองจกัสานใหต้รง
กบัความตอ้งการในการใชง้าน ซ่ึงชาวบา้นหนองเหียง อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี ไดเ้ล็งเห็นความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งมีการทาํเคร่ืองจกัสานจึงมีการทาํ ตั้งแต่มีการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในหมู่บา้นน้ี ซ่ึงวิธีการทาํไดผ้่านการ
ขดัเกลา ทดลองมาเป็นเวลาชา้นาน จนไดรั้บการยอมรับวา่ เคร่ืองจกัสานชนิดนั้นมีความงดงามและมีประโยชนใ์ช้
สอยจนเป็นท่ียอมรับของคนในหมู่บา้น และมีการถ่ายทอดวิธีการทาํเคร่ืองจกัสานสืบต่อกนัจากคนรุ่นหน่ึง ไปสู่
คนอีกรุ่นหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง รูปแบบของเคร่ืองจกัสานท่ีทาํในปัจจุบนั ยงัคงมีรูปแบบเช่นเดียวกบัท่ีทาํมาในอดีต 
กล่าวไดว้่า เป็นรสนิยมตกทอด (Traditional Taste) ของคนในหมู่บา้นท่ียอมรับความชาญฉลาดของคนในอดีตท่ี
ไดอ้อกแบบเคร่ืองจกัสานตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชช้าวบา้นหนองเหียงยงัคงมีรสนิยมในการใชเ้คร่ืองจกัสาน
ท่ีทาํจากไมไ้ผ ่และชมชอบความงามของเคร่ืองจกัสานเหล่าน้ี จึงมีการสืบทอดการทาํเคร่ืองจกัสานมาจนทุกวนัน้ี 
ถึงแมว้่าจะมีผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีทาํเลียนแบบเคร่ืองจกัสานไมไ้ผ่ เช่น ตะแกรง กระจาด ตะกร้า ฝาชี และดึงดูด
ความสนใจในดา้นสีสันและรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากเคร่ืองจกัสานท่ีใชจ้าํเจ แต่ชาวบา้นหนองเหียงยงัคงมี
การอนุรักษแ์ละสืบทอดการทาํเคร่ืองจกัสานของหมู่บา้นไวมิ้ใหสู้ญหาย เป็นรสนิยมตกทอดสืบต่อกนัมา แต่ก็มี
ขอ้ควรระวงัว่า ถา้รสนิยมของผูใ้ชเ้ปล่ียนแปลงไปนิยมชมชอบสินคา้ท่ีทาํจากพลาสติกเม่ือไร หตัถกรรมพื้นบา้น
เคร่ืองจกัสานของบา้นหนองเหียง อาํเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี ก็จะเป็นเพียงผลงานท่ีให้บุคคลขา้งหลงัรับรู้
เท่านั้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 การผลิตเคร่ืองจกัสานของบา้นหนองเหียง อาํเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี มีปัญหาและอุปสรรค   
ต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน
ของบา้นหนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ส้นใจและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดส่้งเสริมและ
สนบัสนุนอาชีพจกัสานใหค้งอยูต่ลอดไป  ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตหตัถกรรมพ้ืนบา้นเคร่ืองจกัสานบา้น
หนองเหียง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี มีดงัน้ี 
  1. ปัญหาดา้นอุปนิสัย เน่ืองจากอุปนิสัยของชาวบา้นหนองเหียงมีความมกันอ้ย จึงไม่
กระตือรือร้นท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตใหม้ากข้ึน โดยไม่คิดท่ีจะประกอบอาชีพหตัถกรรมเป็นอาชีพหลกั จะทาํการ
ผลิตเพื่อใหพ้อใชส้อยเท่านั้น และมีความรักอิสระ ไม่ผกูพนัตนเอง แมว้่าจะมีผูว้่าจา้งมาใหท้าํการผลิต ผูผ้ลิตก็ไม่
รับทาํงานตามสั่ง แต่พอใจท่ีจะทาํการผลิตเท่าท่ีตนพอใจเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีอุปนิสัยไม่ชอบการเปล่ียนแปลง
การผลิต ทาํให้เกิดปัญหาในการฝึกอบรมการผลิตและการพฒันาเทคนิคการผลิตให้แก่ผูมี้ความรู้ทางด้าน
หัตถกรรมอยู่แลว้ มกัจะปรากฏว่า ผูท่ี้มารับการฝึกอบรมไปปฏิบติั แต่ยงัคงใชว้ิธีการผลิตแบบเดิมท่ีเคยทาํการ
ผลิตมา 
  2. ปัญหาดา้นขาดแคลนช่างฝีมือ เน่ืองจากผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพทางดา้น
ช่างหตัถกรรมมีรายไดน้อ้ย จึงไม่จูงใจท่ีจะศึกษาการผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวอยา่งแทจ้ริง แต่ส่วนใหญ่
จะผลิตเป็นอาชีพรองเม่ือมีเวลาว่าง จึงทาํให้ขาดความชํานาญในการผลิต นอกจากน้ีความเจริญทางด้าน
อุตสาหกรรมทาํใหค้นหนุ่มสาวท่ีเป็นวยั แรงงานไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหจ้าํนวนช่างฝีมือทางดา้น
หตัถกรรมท่ีมีอยูล่ดนอ้ยลง 
  3. ปัญหาทางดา้นผูผ้ลิตไม่มีความรู้เพียงพอ ในการท่ีจะนาํวตัถุดิบท่ีมีอยู่มาผลิตให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชส้อย และถา้วตัถุดิบท่ีมีอยูจ่าํนวนนอ้ยลงกไ็ม่สามารถหาวตัถุอ่ืนมาทดแทนได ้
  4. ปัญหาการแข่งขนักบัวสัดุอ่ืน เน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การผลิตภาชนะจากพลาสติก
หรือวสัดุสงัเคราะห์จากโรงงานออกจาํหน่ายในราคาตํ่า เพราะการผลิตแต่ละคร้ังเป็นจาํนวนมาก ทาํใหต้น้ทุนการ
ผลิตถูกกว่าเคร่ืองจกัสานไมไ้ผ่ท่ีผลิตดว้ยมือ ดงันั้นกว่าจะผลิตไดแ้ต่ละช้ินก็ตอ้งใชเ้วลานาน ทาํให้ตน้ทุนการ
ผลิตสูง จึงทาํใหร้าคาจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานไมไ้ผมี่ราคาแพงกว่าผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากพลาสติกหรือวสัดุ
สงัเคราะห์อ่ืนๆ 
  5. ปัญหาดา้นวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ในการผลิตเคร่ืองจกัสานไมไ้ผ่ในปัจจุบนัน้ี
วตัถุดิบหายาก มีปริมาณไม่เพียงพอตอ้งไปซ้ือจากท่ีอ่ืน ทาํใหส้ิ้นเปลืองมากข้ึน และยงัเสียค่าใชจ่้ายในการไปซ้ือ
อีกดว้ย 
  6. ปัญหาทางดา้นปริมาณการผลิตท่ีไม่แน่นอน เน่ืองจากหัตถกรรมเคร่ืองจกัสานมี
ระบบการผลิตในครอบครัว ดงันั้นปริมาณการผลิตจึงมกัข้ึนอยูก่บัอาชีพลกัของชาวบา้นหนองเหียงซ่ึงส่วนใหญ่มี
อาชีพทาํนา จะใชเ้วลาว่างมาทาํการผลิตเคร่ืองจกัสาน ดงันั้นปริมาณการผลิตจึงมีมากในช่วงท่ีว่างจากการทาํนา 
แต่เม่ือถึงฤดูการทาํนาก็หยุดการผลิตหรือผลิตบา้งแต่ปริมาณไม่มาก เพราะมีเวลาน้อย เม่ือมีการสั่งซ้ือปริมาณ
มากๆ ก็จะผลิตไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ทาํให้เสียโอกาสในการจาํหน่าย นอกจากน้ีเร่ืองของสายตาก็เป็น
อุปสรรคสาํคญัท่ีทาํใหผ้ลิตเคร่ืองจกัสานไดช้า้ลงกวา่เดิม 
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  7. ปัญหาดา้นคุณภาพของหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน เน่ืองจากระบบการผลิตเคร่ืองจกัร
สานเป็นระบบการผลิตในครอบครัว จึงทาํใหสิ้นคา้ดอ้ยคุณภาพไปบา้ง เพราะไม่มีการป้องกนัมอดหรือแมลงกดั
กินสินคา้ รวมทั้งการเกิดเช้ือราในภายหลงั และจะทาํการผลิตเม่ือมีเวลาว่าง ถา้มีการสั่งซ้ือในปริมาณมากๆจากผู ้
ซ้ือรายใหญ ่ซ่ึงจะตอ้งผลิตเป็นจาํนวนมาก ผูผ้ลิตจะไม่ประณีตและไม่พิถีพิถนัในการผลิตเท่าท่ีควร หรืออาจจะมี
การรวบรวมจากแหล่งผลิตหลายแห่ง เพื่อให้ไดป้ริมาณการผลิตท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ ทาํให้มีปัญหาดา้น
คุณภาพและฝีมือในการผลิตท่ีไม่เหมือนกนั 
  8. ปัญหาเร่ืองการตลาด การตลาดเป็นส่ิงสําคญัเพราะเม่ือผลิตข้ึนมาแลว้ไม่สามารถ
นาํไปจาํหน่าย เน่ืองจากหาตลาดไม่ได ้หรือบางคร้ังจาํหน่ายได ้แต่ก็มีราคาถูก ทาํให้ผูผ้ลิตหมดกาํลงัใจท่ีจะทาํ
การผลิตเคร่ืองจกัสาน 
  9. ปัญหาทางดา้นราคา เน่ืองจากลกัษณะการผลิตเคร่ืองจกัสาน เป็นการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ โดยใชว้สัดุท่ีมีในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ไมไ้ผ ่แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว 
เม่ือผลิตแลว้จาํหน่ายไดเ้งินมาเท่าใดกม็กัจะคิดวา่เป็นกาํไรหรือรายได ้ดงันั้นราคาจาํหน่ายจึงตํ่า แต่เน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบนัทาํใหค้ลา้ยกบัว่าเป็นรายไดท่ี้ตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัอาชีพประเภทอ่ืน ทั้งท่ีการ
ผลิตเคร่ืองจกัสานตอ้งใชเ้วลาและฝีมือในการผลิต จึงทาํใหมี้ผูผ้ลิตนอ้ยลง 
  10. ปัญหาดา้นประโยชนใ์ชส้อย เน่ืองจาการสรรหาการผลิตเคร่ืองจกัสานเป็นการผลิต
ข้ึนเพื่อใชง้านในครอบครัว ทาํใหข้าดพฒันาการดา้นประโยชน์ใช้สอยไปบา้ง เช่น ตะกร้า กระจาด ควรจะเพิ่ม
สายพนัไวเ้พื่อการใชง้านท่ีแตกต่างออกไป กระเป๋าถือสุภาพสตรีแบบสานควรมีหู มีสายหรือถอดเก็บได ้เพื่อการ
ใชง้านท่ีหลากหลายออกไป เป็นแบบ Two-Three in one ควรนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัมาปรับใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาหตัถกรรมทอ้งถ่ินเคร่ืองจกัสาน ใหพ้ฒันาและคงอยูก่บัทอ้งถ่ินตลอดไป  
 ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดงักล่าว มีดงัน้ี  
  1. เปิดการฝึกอบรมใหแ้ก่ประชาชน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดเ้ปิดให้มีการ
ฝึกอบรมหัตถกรรมประเภทต่างๆให้แก่ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ควรจะเปิดการฝึกอบรมให้
กระจายไปในทอ้งถ่ินตามชนบทใหม้ากขึ้น โดยมีศูนยก์ลางแต่ละจงัหวดัเพ่ือจะไดติ้ดต่อประสานงานไดส้ะดวก 
และควรจดัใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมหตัถกรรมตามที่ตลาดตอ้งการ ประสานงานกบัสถาบนัการศึกษาของแต่ละ
จังหวดัด้วยการสร้างวิทยากรประจาํท้องถ่ิน ซ่ึงมาจากครูในท้องถ่ินนั้นๆ เพ่ือนําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
ประชาชนในทอ้งถ่ินของตน เพราะว่า ทางดา้นจิตวิทยา ประชาชนจะมีความเช่ือถือครูในทอ้งถ่ินของตนมากกว่าผู ้
ท่ีมาจากท่ีอ่ืน 
  2. จดังานแสดงศิลปหตัถกรรมเคร่ืองจกัสาน  งานแสดงศิลปหัตถกรรมนกัเรียน
ประจาํปี และงานแสดงหตัถกรรมพ้ืนบา้นมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในเคร่ืองจกัสาน
มากข้ึน สมควรจะจดัให้มีข้ึนในทอ้งถ่ินในโอกาสอนัเหมาะสมหรือจะจัดเป็นประจาํทุกปี ดว้ยการร่วมมือกนั
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีควรจดัแสดงศิลปหตัถกรรมในต่างประเทศในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นการเผยแพร่สินคา้หตัถกรรมไทย แต่ทั้งน้ีควรเนน้ผลิตภณัฑท่ี์ตลาดตอ้งการเพื่อจาํหน่ายดว้ย ซ่ึงจะเป็นการ
ช่วยส่งเสริมการจาํหน่ายสินคา้ประเภทน้ีทางหน่ึงดว้ย 
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   3. จดัการประกวดแข่งขนัผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสาน  ควรจะกระทาํอยา่ง
จริงจงัและเนน้ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการใหเ้กียรติแก่ช่าง ฝีมือ โดยการส่งเสริมยกระดบัใหมี้คุณภาพท่ีสูงข้ึน
ดว้ยการจดัให้มีรางวลัสําหรับผลิตภณัฑห์ัตถกรรมเคร่ืองจกัสานแบบใหม่ๆ ท่ีดีท่ีสุด  กรรมการตดัสินการ
ประกวดควรเลือกเฉพาะผูท่ี้มีความรู้เฉพาะดา้นทุกคน และการตดัสินการประกวดทุกคร้ังควรมีการแถลงกฎหรือ
เกณฑก์ารตดัสินของคณะกรรมการใหแ้ก่ ผูเ้ขา้ประกวดไดท้ราบ และควรมีการวิจารณ์ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดทุก
ช้ินวา่มีขอ้ดีขอ้เสียและควรปรับปรุงในการผลิตในคร้ังต่อไปอยา่งไร โดยสรุปเป็นหวัขอ้ได ้ดงัน้ี 
   3.1 มีการบนัทึกขอ้มูลข้ึนทะเบียนผูมี้ฝีมือ 
   3.2 สนบัสนุนดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ใหค้วามรู้เพ่ิมเติม ส่งเขา้ศึกษาดูงาน 
หรือสนบัสนุนงบลงทุน เป็นตน้ 
   3.3 มีการให้กาํลังใจเป็นรางวลั เช่น มอบวุฒิบัตร เกียรติบตัร ให้
เกียรติยศ หรือเงินรางวลัดว้ยรางวลั ใหแ้ก่ผูผ้ลิตท่ีมีผลงานท่ีมีคุณภาพดี 
  4. ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน  ควรใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่ผูผ้ลิต
ท่ีขาดแคลนเงินทุน ดว้ยการใหเ้งินกู ้และพิจารณาเร่ืองหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัหรือหลกัเกณฑร์ะเบียบวิธีการใหกู้ท่ี้
ไม่ ยุง่ยาก 
  5. ใหค้วามช่วยเหลือ ใหห้ลกัประกนัในดา้นราคาผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสาน  ควรใหมี้
กฎเกณฑต่์างๆ ควบคุมใหมี้หลกัประกนัในดา้นราคาจาํหน่ายทั้งผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายในประเทศและจาํหน่ายยงั
ต่างประเทศ เพื่อป้องกนัการขายตดัราคา 
  6. ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคการผลิตเคร่ืองจกัสาน  โดยการแนะนาํการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงในการผลิต รวมทั้งการใหค้วามรู้ทางดา้นวิชาการทางดา้นการผลิต ท่ีสามารถ
ผลิตไดง่้าย และรวดเร็วเพื่อลดตน้ทุนการผลิต และประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใชเ้ทคนิควิธีการใหม่
สมยั และการนาํวสัดุอ่ืนท่ีมีในทอ้งถ่ินมาทดแทนไมไ้ผ่ ตลอดจนการช่วยเหลือทางดา้นเทคนิควิชาการในการ
ป้องกนัมอดและแมลง ใหเ้คร่ืองจกัสานสามารถใชไ้ดท้นทานไม่ผกุร่อนง่าย 
  7. ใหก้ารส่งเสริมทางดา้นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองจกัสาน  ควรวางนโยบายและ
เป้าหมายในการส่งเสริมผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานไมไ้ผใ่หแ้น่ชดั ดว้ยการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
  การวางแผนระยะส้ัน 
   1) จดัตั้งกลุ่มรวมทุนไปซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งอ่ืน 
   2) รวบรวมรายช่ือแหล่งวตัถุดิบ ชนิดของไมไ้ผ่ของทุกจงัหวดั รวมทั้ง
ปริมาณท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหท้างกลุ่มสมาชิกทราบ เพื่อเลือกแหล่งวตัถุดิบท่ีใกลท่ี้สุดในการจดัซ้ือเพื่อประหยดัค่า
ขนส่ง 
   3) หาวิธีการใชไ้มไ้ผ่ใหคุ้ม้ค่าและประหยดั โดยการเปล่ียนรูปแบบและ
ลกัษณะการผลิต และมีรูปแบบท่ีตลาดตอ้งการ 
  การวางแผนระยะยาว 
   1) ควรมีการส่งเสริมใหมี้การปลูกป่าไผ่ เพื่อทดแทนวตัถุดิบท่ีมีอยูต่าม
ธรรมชาติซ่ึงนาํมาผลิตเคร่ืองจกัสาน โดยทาํการปลูกทุกคร้ังท่ีมีการตดัไมไ้ผม่าใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหใ้ชว้ตัถุดิบจาก
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ธรรมชาติจนหมดไปโดยไม่มีการอนุรักษไ์ว ้เพราะถา้หากปล่อยใหใ้ชว้ตัถุดิบเหล่าน้ีหมดไป กจ็ะทาํใหอ้าชีพการ
ผลิตเคร่ืองจกัสานไมไ้ผไ่ม่มีอีกต่อไป 
   2) การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนไมไ้ผ ่ควรเป็นนโยบายของรัฐบาลโดย
การควบคุมการนาํวตัถุดิบจากธรรมชาติมาใชใ้นการผลิตใหเ้หมาะสม เพราะปัจจุบนัรัฐบาลไม่ไดค้วบคุมการใช้
วตัถุดิบใหเ้หมาะสม ทาํใหป้ริมาณของวตัถุดิบมีไม่เพียงพอ 
   3) รัฐบาลควรทดลองจดัพ้ืนท่ีเพาะปลูกไมไ้ผ่ท่ีสามารถใชท้าํผลิตภณัฑ์
เคร่ืองจกัสานไดดี้ จะทาํใหส้ามารถควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบได ้เช่น สามารถป้องกนัมอดและแมลงต่างๆ ได ้
  8. ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิตเคร่ืองจกัสาน  ควรส่งเสริมใหมี้
การผลิตโดยสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะตอ้งมีส่ิงจูงใจท่ีจะทาํใหก้ารผลิตเป็นอาชีพ ซ่ึงจะตอ้งมีรายไดจ้ากการผลิตเคร่ืองจกั
สานมากกว่ารายไดจ้ากการประกอบอาชีพหลกั จึงจะสามารถทาํการผลิตโดยสมํ่าเสมอ และมีปริมาณการผลิตท่ี
เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด และจะตอ้งมีคุณภาพและราคาท่ีแน่นอนเหมาะสม โดยเนน้ความประณีตเป็น
สําคญั นอกจากน้ีควรประชาสัมพนัธ์ให้คนในทอ้งถ่ินอ่ืนเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมท่ีน่ี จึงจะสร้างแรงจูงใจ
ดา้นการตลาดใหพ้วกเขาเพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
  9. ใหค้วามช่วยเหลือดา้นการตลาดหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานใหม้ากข้ึน ผูผ้ลิตควรศึกษา
การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูซ้ื้อ เน่ืองจากสินคา้หัตถกรรมเคร่ือง จกัสานผลิตข้ึนเพื่อจาํหน่าย ดงันั้น จึงตอ้ง
ศึกษารสนิยมท่ีเปล่ียนแปลงของผูซ้ื้อ นอกจากน้ี   ผูข้ายสินคา้เคร่ืองจกัสานควรนาํความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการติดต่อ
กบัลูกคา้เสนอใหผู้ผ้ลิตทราบ เพ่ือผูผ้ลิตจะไดผ้ลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้และตลาด  
  10. จดัตั้งสหกรณ์การจกัสานข้ึน เพือ่ 
   1) ใหค้วามช่วยเหลือในการจดัหาวตัถุดิบมาใหผู้ผ้ลิตเคร่ืองจกัสาน 
   2) ปรับปรุงดา้นรูปแบบเคร่ืองจกัสานใหม่ มาทดลองผลิต 
   3) ช่วยใหมี้การติดต่อทางดา้นการตลาด 
   4) มีการควบคุมราคาใหส้มํ่าเสมอ เพื่อไม่ใหผู้ผ้ลิตขายตดัราคากนั 
   5) ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่ผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่าย 
   6) จดัใหมี้ท่ีเกบ็ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานท่ีผลิตไดจ้าํนวนมาก ในช่วงเวลา
ท่ีผูผ้ลิตว่างจากการเกษตร เพื่อเก็บไวจ้าํหน่ายในฤดูการทาํเกษตรกรรมท่ีไม่ไดท้าํการผลิต หรือทาํการผลิตได้
จาํนวนนอ้ย ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด  
   7) ปรับปรุงดา้นเทคนิคการผลิต เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัสานมีคุณภาพดียิง่ข้ึน 
  กล่าวโดยสรุป ในการแกปั้ญหาดังกล่าวขา้งตน้ควรนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จ   พระเจา้อยูห่วัมาปรับใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาหตัถกรรมทอ้งถ่ินเคร่ืองจกัสานใหพ้ฒันาและคงอยูก่บั
ทอ้งถ่ินตลอดไป 
 
 ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในสาขาอ่ืนและในทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้ ดา้นเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้   
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  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสาขาหตัถกรรมพื้นบา้น
เคร่ืองจกัสานระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีต่างทอ้งถ่ินกนัออกไป 
  3. ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาศกัยภาพของชุมชน ซ่ึงจะเป็นแนวทางเสริมสร้างให้
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ้และนาํศกัยภาพของชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นดา้นการศึกษาต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนมของลูกค้า  
ในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร* 

Factors that affect purchasing decision for  brand-name clothes at  
depar tment store in Bangkok 

        
 นางสาวสุมนา  เวชโช** 

      Miss Sumana Vetcho 
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนม
ของลูกคา้ในห้างสรรพสินคา้  เขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูซ้ื้อเส้ือผา้แบรนด์เนม      
ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง จาํนวน 240  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้มีการตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดเ์นม 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้มีการตดัสินใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมาก ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบวา่ มีการตดัสินใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ สาํหรับดา้นผลิตภณัฑ ์
ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้น
การส่งเสริมการตลาดลูกคา้ท่ีมีเพศ และอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
Abstract 
 The objectives of the study were to study factors affecting purchasing decision for brand-name 
clothes at department stores in Bangkok and to compare factors affecting purchasing decision for brand-name 
clothes based on demographic characteristics. The subjects of the study consisted of 240 brand-name cloth 
buyers at 6 department stores in Bangkok area. The questionnaires were used as a research tool. Statistical 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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techniques such as percentage statistical, mean, standard deviation t-test, and analysis of variance at signicant 
level 0.05 were applied to analyze data. 
 The research finds concluded that the decision making related to factors affecting purchasing 
decision for brand-name clothes over all was considered at moderate level. Considering each factors, buyers 
regarded product and distribution channel at high level. Price and marketing promotion were rated at moderate 
level. Comparing average scores of factors affecting purchasing decision for brand-name clothes based on 
demographic characteristics indicated that decision making of purchasing brand-name clothes over all had no 
statistical significant by difference. In term of product, it shown influence to decision making with statistical 
difference at significant level of 0.05. In term of marketing promotion, genders and age differences shown 
influence to decision making with statistical difference at significant level of 0.05. 
 
ความนํา 

เส้ือผา้เป็นปัจจยัหน่ึงในปัจจยัส่ี ซ่ึงเป็นส่ิงพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษยม์าแต่เร่ิมแรก  ต่อมา
มนุษยย์งัใชเ้ส้ือผา้ในการบ่งบอกบุคลิกภาพ  ความเป็นตวัของตวัเองท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืนอีกดว้ย นอกจากการ
ใส่เพื่อปกปิดและใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกายอนัเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มโดยทัว่ไป ดว้ยเหตุน้ี 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา้ รวมทั้ งวงการแฟชั่น จึงได้ใส่มูลค่าเพิ่มเขา้ไปในเคร่ืองนุ่งห่มจนกลายเป็น
เคร่ืองประดบั เคร่ืองแต่งกายใหดู้สวยงามตามแฟชัน่ ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัสูงข้ึนระหว่างผูผ้ลิตในท่ีสุด พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคจึงเปล่ียนไปเพราะมีทางเลือกมากข้ึน มีส่วนตลาดแบ่งยอ่ยตามรสนิยมท่ีต่างกนัมากข้ึน ตลอดจน    
ระดบัราคาท่ีหลากหลาย ตามแต่ผูผ้ลิตจะใส่คุณค่าทางจิตใจใหผู้บ้ริโภคเช่ือถือ ยอมรับตราสินคา้ของตนมากนอ้ย
แค่ไหน จนเกิดค่านิยมการบริโภคเส้ือผา้สินคา้แบรนด์เนม กลุ่มผูผ้ลิตสินคา้แบรนด์เนมเหล่านั้นลว้นใช้ความ
พยายามทางการตลาดเพื่อสร้างตราสินคา้ของตน ใหมี้คุณค่าในใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย จนเกิดความเช่ือถือ
และภักดีต่อตราสินคา้  ยอมรับท่ีจะซ้ือในราคาท่ีสูงกว่าเส้ือผา้ท่ีไม่มีช่ือเสียง ค่านิยมเหล่าน้ีได้ขยายวงกวา้ง
ออกไปมากในปัจจุบนั ส่งผลให้ผูผ้ลิตรายย่อยในประเทศไทยพยายามท่ีจะพฒันาตราสินคา้ของตน หรือทาํการ
ลอกเลียนแบบ  ทาํใหมี้ความใกลเ้คียงกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือใหผู้บ้ริโภคหันมาซ้ือโดยความเขา้ใจ
ผดิหรือโดยความตั้งใจได ้

เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในดา้นคุณภาพ  ฝีมือและความประณีต
อยูแ่ลว้ ทาํใหสิ้นคา้เลียนแบบซ่ึงราคาถูกกว่าเขา้มามีบทบาทในการแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดของสินคา้แบรนด์
เนมไดม้ากข้ึน เป็นการเสนออุปทานเพิ่มข้ึนใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ทาํใหดุ้ลยภาพของตลาดเส้ือผา้เปล่ียนไป ส่งผลต่อ
การเล่ือนของกลไกราคาตามหลกัทางเศรษฐศาสตร์  หากแต่ว่าสินคา้ลอกเลียนแบบเหล่านั้น วางตาํแหน่งในการ
แข่งขนัและใชส่้วนประสมทางการ ตลาดต่างจากเส้ือผา้แบรนด์เนม ซ่ึงไม่น่าจะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดสินคา้แบ
รนดเ์นมไปมากนกั แต่ผลกลบัตรงกนัขา้ม ยอดขายโดยรวมของผูผ้ลิตเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีผลิตในประเทศซ่ึงทาํการแจง้ไว้
กบักรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกลบัลดลง ยิ่งเฉพาะเม่ือมีการตกลงเร่ืองเขตการคา้เสรี ทาํให้จุดแข็ง ของวงการ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มในดา้นตน้ทุนการผลิตกาํลงัจะหมดไปยิ่งไปกว่านั้นการผลิตเส้ือผา้
เลียนแบบราคาตํ่า ไม่เพียงแต่แย่งส่วนแบ่งตลาดสินคา้เส้ือผา้แบรนด์เนมเท่านั้น แต่ยงัทาํให้มูลค่ารวมของ
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อุตสาหกรรมลดลงดว้ย เพราะถึงจะขายไดจ้าํนวนมากแต่คิดเป็นเมด็เงินแลว้ลดลง และในไม่ชา้คู่แข่งจากประเทศ
ท่ีต้นทุนผลิตตํ่ ากว่าก็จะมาแทนท่ีส่วนตลาดล่าง  หรือสินค้าลอกเลียนแบบท่ีผลิตในไทย  ส่งผลเสียต่อ
อุตสาหกรรมโดยรวม ทางภาครัฐจึงได้พยายามพฒันาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเสียใหม่โดยเน้นให้การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชัน่ พฒันาให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเกิดตราสินคา้ท่ีเขม้แขง็ เพื่อเขา้สู่ตลาดบนซ่ึงเป็นตลาด
เส้ือผา้แบรนดเ์นมระดบัโลก ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดัดาํเนินโครงการ “กรุงเทพฯเมืองแฟชัน่” ข้ึนอยา่งจริงจงัเป็น
รูปเป็นร่าง 

เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายของการพฒันาความแข็งแกร่งของตราสินคา้จนเป็นท่ียอมรับหรือ
รักษาความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ท่ีเคยมีใหค้งอยู่ ผูผ้ลิตจะตอ้งมีการปรับตวัปรับกลยุทธ์ในการท่ีจะสร้างคุณค่า
และส่งมอบสู่ลูกคา้ให้ได้เหนือคู่แข่ง ในภาวะท่ีรุนแรงในปัจจุบันแนวคิดทางการตลาดจึงจาํเป็นต้องเขา้ใจ 
พฤติกรรมของตลาดกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูบ้ริโภคในแง่มุมต่าง ๆ เป็นอย่างดี  เพ่ือปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
กลุ่มเป้าหมายและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหเ้หนือกวา่คู่แขง่ขนัในตลาดเช่นกนั 

ดงันั้น แนวคิดทฤษฎีท่ีจะพยายามอธิบาย กระบวนการตดัสินใจแต่ละขั้นของผูบ้ริโภค พฤติกรรม
การซ้ือ การตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือความตอ้งการของมนุษย ์จึงถูกหยิบยกมาขยายความในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง
ดา้นสังคมศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์ รวมถึงแขนงอ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่ก็
สามารถอธิบายไดเ้พียงหลกัการโดยรวมเพียงผิวเผิน  เพราะความตอ้งการในใจของมนุษยน์ั้นมีความสลบัซับซ้อน
แปรปรวนสูง เปล่ียนไปตามเวลา  สถานการณ์และปัจจยัอ่ืน ๆ อีกมากมาย  เห็นไดจ้ากงานวิจยัหลายเร่ืองได้
ทาํการศึกษาพฤติกรรม  ความคิดเห็น  ความตอ้งการ  ของผูบ้ริโภคเพื่อนาํผลมาใชใ้นเร่ืองดงักล่าวในช่วงเวลา
หน่ึง ๆ ซ่ึงหากมีปัจจัยใดเปล่ียนไปผลอาจแตกต่างกันได้ เช่น งานวิจัยท่ีทาํต่างเวลากันอาจให้ผลสรุปไม่
เหมือนกนั นกัการตลาดจึงควรใหค้วามสาํคญักบัการวิจยั  เพราะผลวิจยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับกล
ยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค สถานการณ์และเวลาต่าง ๆ เช่นเดียวกนั นกัการตลาด
ของบริษทัผูผ้ลิตเส้ือผา้แบรนดเ์นมควรใหค้วามสาํคญักบัผลการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้
เป็นอยา่งมาก เพ่ือนาํขอ้มูลไปปรับกลยทุธ์ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์การแข่งขนัและเพ่ือรองรับการส่งเสริมใหก้รุงเทพฯ
เป็นเมืองแฟชัน่ของโลกตามนโยบายรัฐบาลในท่ีสุด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย   

1 .   เพื ่อศ ึกษาปัจ จ ยั ที ่ม ีอ ิทธิพลต ่อการต ดัสินใจ ซื้อ เ สื้อผ า้แบรนด ์เนมของล ูกค า้ ใน
ห้างสรรพสินคา้  เขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  
สมมติฐานการวจิยั      
 ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเ ส้ือผ ้าแบรนด์ เนมของลูกค้า  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของวจิยั 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้ใน
ห้างสรรพสินคา้  เขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูซ้ื้อเส้ือผา้แบรนดเ์นมในหา้งสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานคร  คือ  

หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว  หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์สาขาบางแค  ศูนยก์ารคา้สยามดิสโคฟเวอร่ี  
สยามสแควร์  ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน สาขารัชดาห้างสรรพสินคา้ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์  และ
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล  สาขาชิดลม  จาํนวน  700  คน 

กลุ่มตวัอย่าง เลือกจากผูท่ี้ซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมในห้างสรรพสินคา้ 6 แห่ง ซ่ึงแห่งละ 40 คน รวม 
240 คน โดยการสุ่มอยา่งง่าย (simple  random sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) 
  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ้ 
 2.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดเ์นมของลูกคา้ จาํนวน  17  ขอ้ 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ท่ี ซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 240 คน ได้
แบบสอบถามคืนมา จาํนวน 234 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.50 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปการซ้ือเส้ือผา้แบรนดเ์นม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้  จาํแนกตาม  ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์  โดยใชค่้าเฉล่ีย  ( )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( SD )  
3.   เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนม

ของลูกคา้  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
4.  เปรียบเทียบพหุคูณ  เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แบรนดเ์นมของลูกคา้  เป็นรายคู่  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ  Least Significant Difference 
(LSD)   
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สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  70.50  อายุ มากกว่า 30 ปี  ร้อยละ  50.00  
รองลงมา  อาย ุ 20-30  ปี ร้อยละ  41.00 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 51.70 รองลงมา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 
33.30 อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ  41.50  รองลงมา  ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ  22.20 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,000-
20,000 บาท ร้อยละ 36.80 รองลงมา มากกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 27.40 ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ตวัเอง 
ร้อยละ 55.60 รองลงมา เพือ่น ร้อยละ 17.10 
 2.   วเิคราะห์ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนมของลูกค้า  
  ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้          
แบรนดเ์นม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.36) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้มีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81-3.93) 2 รายการ คือ 
  1.  การออกแบบสวยงาม ทนัสมยัไม่ซํ้ าใคร 
  2.  ความทนทาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี และอายุมากกว่า 30 ปี ทุกระดับ
การศึกษา อาชีพพนกังานบริษทั, ธุรกิจส่วนตวั และพ่อบา้น/แม่บา้น มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 
10,000-20,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือตวัเอง และผูมี้ช่ือเสียงในวงการ
แฟชัน่ 
  ด้านราคา ลูกคา้มีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.23) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77) 1 รายการ คือ ราคาเส้ือผา้เป็นไปตามความคาดหวงั  
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี และอายุมากกว่า 30 ปี ทุกระดับ
การศึกษา อาชีพพนกังานบริษทั, ธุรกิจส่วนตวั, นกัเรียน/นกัศึกษา, กาํลงัหางานทาํ และพ่อบา้น/แม่บา้น มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ทุกกลุ่มผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกคา้มีการตดัสินใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.59) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74-4.20) 3 รายการ คือ 
  1.  ช่วงลด แลก แจก แถม 
  2.  ร้านขายเปิดใหเ้ลือกซ้ือไดอ้ยา่งอิสระ 
  3.  ความหรูหราของร้านท่ีขาย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว และ
นกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000บาท และมากกว่า 30,000 บาท ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือ คือ ผูมี้ช่ือเสียงในวงการแฟชัน่ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้มีการตดัสินใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.04) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.68-3.96) 2 รายการ คือ 
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  1.  นิตยสาร 
  2.  ดารา นางแบบ ศิลปิน 
  นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง และนอ้ย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายมุากกว่า 30 ปี ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริษทั, ธุรกิจส่วนตวั และพ่อบา้น/แม่บา้น มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ผูมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ตวัเอง และผูมี้ช่ือเสียงในสงัคม 
 3. การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้า แบรนด์เนมของ
ลูกค้า จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของ
ลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกคา้มีการตดัสินใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความทนทาน 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การออกแบบ
สวยงาม ทนัสมยัไม่ซํ้ าใคร 
  ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความทนทาน 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความทนทาน 
  ลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ ความทนทาน 
  ด้านราคา ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  ราคาเส้ือผา้เป็นไปตามความคาดหวงั 
  2.  ลดราคาตามเทศกาลต่าง ๆ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ ช่วงเงินเดือนออก 
  ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ ช่วงเงินเดือน
ออก 
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  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ช่วงเงินเดือน
ออกและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ช่วงลด แลก แจก แถม 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ช่วง
เงินเดือนออก 
  ลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือต่างกัน มีการตัดสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ช่วงเงินเดือนออก 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  นิตยสาร 
  2.  ดารา นางแบบ ศิลปิน 
  3.  ป้ายโฆษณา 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ทีวีแฟชัน่โชว ์
  ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ทีวีแฟชัน่
โชว ์
 ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ นิตยสาร 
 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ทีวีแฟชัน่โชว ์
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้ ในห้างสรรพสินคา้  
เขตกรุงเทพมหานคร  ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  70.50  อายมุากกวา่ 30 ปี  ร้อยละ  50.00  ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 51.70 อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ  41.50  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,000-20,000 บาท 
ร้อยละ 36.80 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุกัญญา  หมั่นคติธรรม (2548)  ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้  brand  name  ของนกัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อาย ุ 18-20  
ปี   กาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  ปีท่ี  1  ในสถาบนัการศึกษาของรัฐ  คณะท่ีศึกษาคือ  คณะบริหารธุรกิจ  รายรับต่อ
เดือน  4,501-6,000  บาท   รายรับของครอบครัวต่อเดือน  45,001-60,000  บาท  และรายจ่ายต่อเดือน  3,501-5,000  บาท 
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และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรเทพ พงษช์ยัอศัวิน  (2546)  ทาํการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือยืดตราสินคา้ในประเทศของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  อายุระหว่าง  16-18  ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรีและมีรายไดต้่อเดือนตํ่ากว่า  3,000  บาท และสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ ทศันาวลยั  เตชะพิสิษฐ ์ (2545) ทาํ การวิจยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่นาํเขา้
จากต่างประเทศของวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายรุะหว่าง  
19-21  ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวอยู่ระหว่าง  20,001-40,000  บาท  และ
สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ มณัฑนา พลอาสา (2538) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
สําเร็จรูปของขา้ราชการสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ขา้ราชการสตรีในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท อายุเฉล่ีย 35.33 ปี  จากขอ้คน้พบดงักล่าว 
เป็นไปตามสังคมของกลุ่มคนทุกประเภทท่ีมกัจะใช้ค่านิยมเป็นตวับ่งบอกถึงฐานะ นั่นคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อาชีพพนักงานบริษทั หรือธุรกิจส่วนตวั มีรายได ้10,000-20,000 บาท จึงจะสามารถตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนม 
หรือเส้ือผา้สาํเร็จรูป  เพราะตอ้งมีคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง เส้ือผา้โนเนมท่ีจะตอ้งใชใ้ส่เป็นประจาํทุกวนั 
 2.   ปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนมของลูกค้า  

 ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถาม มีการตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบ
รนดเ์นม ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้มีการตดัสินใจ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57) และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59) สาํหรับดา้น
ราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.23 และ 3.04 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ สุกัญญา  หมั่นคติธรรม (2548)     ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านสังคมท่ีนักศึกษาให้ความสําคญัในการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา้แบรนด์เนม คือ ความภูมิใจ และมั่นใจ เม่ือใช้สินคา้ ด้านคุณลกัษณะของสินคา้ คือ ตัว
ผลิตภณัฑส์วยงามน่าใช ้และมีเอกลกัษณ์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ brandname  ในระดบัท่ีสูง
มาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มณัฑนา พลอาสา (2538) ท่ีพบว่า การตดัสินใจซ้ือตามลกัษณะของผลิตภณัฑ ์
พิจารณาตามความเหมาะสมของรูปร่าง และบุคลิก โอกาสท่ีใช้ การดูแลรักษา ความละเอียดของฝีเข็ม และความ
คล่องตวัในการสวมใส่ ส่วนลกัษณะการจาํหน่ายพิจารณาความสะดวกต่อการเดินทาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ ประภารัตน์  ขนัธ์บรรจง (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ Brandname ของนักศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษาหญิงท่ีตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ Brandname ประเภท
เส้ือผา้มากกว่าสินคา้อ่ืน ๆ โดยการไปซ้ือสินคา้ นกัศึกษาจะไปซ้ือสินคา้กบัเพื่อน เพื่อช่วยในการตดัสินใจซ้ือ ส่วน
การเลือกซ้ือสินคา้นกัศึกษาจะคาํนึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานของสินคา้เป็นอนัดบัแรก ห้างสรรพสินคา้ท่ีนกัศึกษา
ส่วนใหญ่ชอบไป คือ หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ ส่ือทางโทรทศัน์ นกัศึกษาส่วน
ใหญ่รับรู้ขา่วสารของสินคา้ Brandname จากนิตยสาร/วารสาร จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นส่วนหน่ึงของมนุษยท่ี์มกัจะ
รักษาของท่ีไดต้ั้ งใจเก็บหอมรอมริบ เพื่อจะไดซ้ื้อของท่ีตวัเองอยากจะได ้ดังนั้น จึงเป็นเร่ืองสําคญัท่ีส่ิงของส่ิงนั้น
จะตอ้งมีคุณค่า และมีความทนทาน ท่ีจะไดใ้ชไ้ปนาน ๆ สมกบัท่ีไดเ้ป็นสินคา้แบรนดเ์นมท่ีราคาสูงมากกว่าสินคา้ทัว่ ๆ 
ไป 
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 3. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแบรนด์เนมของ
ลูกค้า จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนดเ์นมของลูกคา้ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ มีการตดัสินใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และผูมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือต่างกัน มีการ
ตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 ด้านราคา ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกคา้ท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และผูมี้อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรเทพ พงษ์ชัยอัศวิน (2546) ท่ีพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือยืดตรา
สินคา้ในประเทศ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ทศันาวลยั เตชะพิสิษฐ์ (2545) ท่ีพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดับการศึกษา และระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่นาํเขา้จากต่างประเทศท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พิชยั นิรมานสกุล (2539) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชั่น Brandname ต่างประเทศ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นเพศ อาย ุและอาชีพ จะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่ Brandname 
ต่างประเทศท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประภารัตน์ ขนัธ์บรรจง (2547) ท่ี
พบว่า นกัศึกษาหญิงท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลรายดา้น ดา้นแหล่งท่ีมาของรายได ้และดา้นรายไดข้องผูป้กครอง
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ Brandname แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากขอ้
คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามสถานภาพของบุคคลในดา้นเศรษฐกิจ และสังคม นัน่คือ ถา้มีรายไดม้ากพอก็สามารถ
แสวงหาผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะเส้ือผา้ท่ีทนัสมยั หรูหรา เพื่อใหภ้าพลกัษณ์จากการแต่งกายเป็นท่ียอมรับของสังคม 
โดยเฉพาะสถานท่ีทาํงาน รวมทั้งในหมู่ของเพื่อนฝงู และสมาคมต่าง ๆ ซ่ึงสังคมส่วนใหญ่จะพิจารณา และตดัสิน
ระดบัชั้นของบุคคล จากภาพลกัษณ์ภายนอก โดยเฉพาะการแต่งกายท่ีส่งเสริมบุคลิกภาพให้มองดูสง่างาม และ 
ภูมิฐาน 
  
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ขอ้มูลจากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางให้ผูจ้ ัดการสามารถนําผลการวิจัยไป
ประกอบการพิจารณาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตราสินคา้ นาํไปสู่การสร้างตราสินคา้ให้
แขง็แกร่งและไดเ้ปรียบคู่แขง่ในเชิงการแขง่ขนั 
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2.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้พือ่ใหผู้ผ้ลิตดาํเนินการปรับสินคา้และบริการใหต้รงความ
ตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน นาํไปสู่คุณภาพของสินคา้ท่ีดีข้ึน และภาพรวมของอุตสาหกรรม 

3.  ขอ้มูลจากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาการ
ตดัสินใจซ้ือ หรือตลาดสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืน ๆ ในวงการแฟชัน่ท่ีตอ้งการปรับกลยทุธ์ในการแข่งขนัต่อไป 
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการให้บริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ  
สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ  กรุงเทพมหานคร  และเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการให้บริการประชาชนของ
ขา้ราชการตาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือ ขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาล
ท่าพระ สังกดักองบงัคบัการนครบาล 7 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล จาํนวน 108  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ขา้ราชการตาํรวจมีพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมาก จาํนวน 20 รายการ และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการให้บริการประชาชน ของขา้ราชการตาํรวจ  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า 1) 
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศต่างกนั มีพฤติกรรมการให้บริการ
ประชาชน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีลกัษณะงาน ต่างกนัมีพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน 
ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  3) ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอาย ุและระยะเวลาในการรับราชการต่างกนั มี
พฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ 0.05 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the service’s behavior of authorities at Thapra Police 
Station, Bangkok, and to compare the service’s Behavior of authorities, classified by demographic 
characteristics. The sample in this study were drawn 108 samples from authorities at Thapra Police Station, 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Division 7 Metropolitan police bureau. The questionnaire was used as a research tool. Data was analyzed by 
using frequency, percentage, mean, standard deviation , t-test  and F-test. 
 The findings revealed that the service’s behavior of authorities overall at high level. Considered item 
by item, there were twenty ranks at high level. And the comparative results of the service’s behavior of 
authorities, classified by demographic characteristics that  1) sex, marital status, level of education and level of 
position of authorities overall had service’s behavior no significant different and considered item by item, that 
factors were significant different level at 0.05.  2) The authorities who different of work had service’s behavior 
overall significant different level at 0.01 and considered item by item, different of work was significant 
different level at 0.01 and 0.05.  3) authorities who different age and period of time in work overall were 
significant different level at 0.05 and considered item by item, the different age and period of time in work were 
significant different at 0.01 and 0.05. 
 
ความนํา 
 กรมตาํรวจ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เป็นหน่วยงาน
ท่ีมีความสําคญัหน่วยงานหน่ึง มีภารกิจท่ีสําคญัยิ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองภายในประเทศ 
ดงันั้นหน้าท่ีของตาํรวจหรือผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ คือพิทกัษ์ดูแลสังคมให้อยู่อย่างสงบสุข ดูแลความเรียบร้อย
ภายในประเทศ โดยจะต้องดาํเนินการด้านกฎหมาย ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ด้านการรักษาความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของ
ประชาชน ดา้นการจราจร ดา้นชุมชนมวลชนสัมพนัธ์ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน ตลอดจนการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 สถานีตาํรวจเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไปขอความช่วยเหลือยงัสถานีทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุหรือท่ี
ตนมีภูมิลาํเนาอยู่ ซ่ึงเม่ือกล่าวถึงสถานีตาํรวจประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักดี    ในสภาวะเหตุการณ์ยุคปัจจุบนั 
บา้นเมืองมีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้น ทั้งทางดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และทางวฒันธรรม มี
การพฒันาและเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มีการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง  ทาํให้เกิดความ
เจริญกา้วหน้าทางดา้นวตัถุอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกนัขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมการดาํเนินชีวิตของ
ประชากรไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมเมืองแทนสังคมชนบท เม่ือความเจริญมาถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายก็เพิ่มความ
ซบัซอ้น การต่อสู้ด้ินรนกบัปัญหาเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงมีมากข้ึน อนัเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไดแ้ก่ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาบุกรุกทาํลายป่า ปัญหามลภาวะส่ิงแวดลอ้ม ทั้งปัญหาอาชญากรรม 
และการละเมิดกฎหมายอนัเป็นการกระทาํความผิดทางอาญาในลกัษณะต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความผิดเก่ียวกบัความมัน่คง
แห่งราชอาณาจกัร ความผิดเก่ียวกบัการปกครอง ความผิดเก่ียวกบัการยติุธรรม ความผิดเก่ียวกบัศาสนา ความผิด
เก่ียวกบัความสงบสุขของประชาชน ความผิดเก่ียวกบัการก่อให้เกิดภยนัตรายต่อประชาชน ความผิดเก่ียวกบั
เสรีภาพและช่ือเสียง ความผดิเก่ียวกบัทรัพยากร เป็นตน้ ซ่ึงนบัวนักจ็ะทวีความรุนแรงข้ึน มีการใชเ้ทคโนโลยีและ
ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัในการกระทาํความผดิ  
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 สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ เป็นสถานีตาํรวจในสังกดักองบงัคบัการนครบาล 7  กองบญัชาการ
ตาํรวจนครบาล มีหนา้ท่ีดูแลป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนรักษาความสงบสุขให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งอาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนผูม้าติดต่อประจาํวนั  ดงันั้นการปฏิบติังานของตาํรวจจึงมี
ความใกลชิ้ดและเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ภาพพจน์ของตาํรวจ
ในทางสังคมและวฒันธรรม เช่น ตาํรวจมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชน มีความน่าเช่ือถือและไวเ้น้ือเช่ือใจได้
ของประชาชนและเป็นท่ีพึ่งให้แก่ประชาชนในยามเดือดร้อน ทั้งให้ประชาชนมีความรู้สึกและมัน่ใจในความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น   ข้ึนอยู่กบัการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ การศึกษา
พฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจของสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ  มีความสาํคญัเป็นอยา่ง
มากต่อผลงานท่ีปรากฏ  เพราะงานใดก็ตามถา้ผูป้ฏิบติังานทาํงานอยา่งมีจุดมุ่งหมายก็จะนาํไปสู่การปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  การไดท้ราบถึงพฤติกรรม
การทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นในดา้นการพฒันาหน่วยงานและพฒันาบุคลากร  เป็นเร่ืองท่ี
จะต้องให้ความสนใจเพื่อท่ีจะนํามาวิเคราะห์ในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.//เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ 
กรุงเทพมหานคร 
 2.//เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการให้บริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 พฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง
กนั 
   1.  ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา  เป็นขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ กรุงเทพมหานคร  
สังกดักองบงัคบัการนครบาล 7 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล จาํนวน  150  นาย 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง  คือ ขา้ราชการตาํรวจ   สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
สุ่มตวัอย่าง อยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 108 นาย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  
ระยะเวลาในการรับราชการ ระดบัชั้นยศ และ ลกัษณะงาน จาํนวน 7 ขอ้ 
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  2.2  พฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ  สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ จาํนวน  
25 ขอ้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหว่างวนัท่ี  7- 25 กรกฎาคม 2551 ไดรั้บแบบสอบถามคืน
มา จาํนวน  108 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ  
F-test  ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และลกัษณะของการใหบ้ริการแก่ประชาชน โดยใช้
ความถ่ี และคา่ร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์พฤติกรรมการให้บริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ  
โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของพฤติกรรมการให้บริการประชาชนของ
ขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.70  อายุ 30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ 33.30  
รองลงมา 41 ปี – 50 ปี ร้อยละ  30.60 สถานภาพสมรส ร้อยละ 76.80 รองลงมา โสด 17.60  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 65.80 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 25.90 ระยะเวลาในการรับราชการ (อายรุาชการ) 10 ปี – 20 
ปี ร้อยละ 43.50  รองลงมา 30 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 25.90   ระดบัชั้นยศ ชั้นประทวน ร้อยละ 75.90  และชั้นสัญญา
บตัร ร้อยละ 24.10   ลกัษณะงาน จราจร ร้อยละ 30.60  รองลงมา ป้องกนัปราบปราม ร้อยละ 26.90   
 2.  พฤติกรรมการให้บริการประชาชนของข้าราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลท่าพระ 
     ขา้ราชการตาํรวจมีพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.70) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56-4.18)  จาํนวน 20 รายการ 10 อนัดบัแรก คือ  
 1.  การจดัสถานท่ีหอ้งควบคุมผูต้อ้งหามิดชิดบุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นได ้
 2.  สถานีตาํรวจมีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง เพียงพอสาํหรับการใหบ้ริการ 
 3.  หอ้งควบคุมผูต้อ้งหา ชาย/หญิง/เยาวชน และเด็กเป็นสดัส่วนถูกตอ้งตามระเบียบ 
 4.  การใหบ้ริการประชาชนมีความเสมอภาค 
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 5.  จุดใหบ้ริการในแต่ละส่วนอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 
 6.  สถานีตาํรวจมีความสะอาดและเป็นระเบียบช่วยใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 7.  สถานท่ีจอดรถของประชาชนท่ีมาติดต่อมีเพียงพอและมีป้ายบอกชดัเจน 
 8.  ในกรณีเกิดเร่ืองด่วน ท่านสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
 9.  หอ้งนํ้ า สะอาด และมีเพยีงพอ 
 10.  ควรเพิม่จาํนวนขา้ราชการตาํรวจ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัขา้ราชการตาํรวจเพศชายและเพศหญิง ระยะเวลาในการรับราชการ (อายงุาน) 
10 ปี – 20 ปี และปฏิบติังานป้องกนัปราบปราม 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการให้บริการประชาชน ของข้าราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลท่าพระ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน ของขา้ราชการตาํรวจ สถานี
ตาํรวจนครบาลท่าพระ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ ต่างกัน  มี
พฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
แต่ละสถานภาพ ดงัน้ี 
   3.1.1  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
   2.  ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
   3.1.2  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีพฤติกรรมการให้บริการประชาชน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
   1.  อายขุองผูป้ฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
   2.  การใหบ้ริการประชาชนมีความเสมอภาค 
   3.  ในกรณีเกิดเร่ืองด่วน ท่านสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
   4.  ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงต่อเวลา 
  3.1.3  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการให้บริการประชาชน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 5 รายการ คือ 
 1.  ระดบัความรู้และการศึกษาอบรมมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
 2.  งานท่ีท่านทาํอยูเ่ป็นงานท่ีทา้ทายการใชค้วามคิดริเร่ิม 
 3.  ข้าราชการตํารวจให้คาํปรึกษาและแนะนําการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 4.  การใหบ้ริการประชาชนมีความเสมอภาค 
 5.  ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงต่อเวลา 
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 3.1.4  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั มีพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 7 รายการ คือ 
 1.  อตัรากาํลงัพลของผูป้ฏิบติังานมีผลทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 2.  งานท่ีท่านทาํอยูเ่ป็นงานท่ีทา้ทายการใชค้วามคิดริเร่ิม 
 3.  ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบติัราชการลับให้เพียงพอ และผูป้ฏิบัติงานได้รับอย่าง
แทจ้ริง 
 4.  ข้าราชการตํารวจให้คาํปรึกษาและแนะนําการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 5.  หอ้งควบคุมผูต้อ้งหา ชาย/หญิง/เยาวชน และเด็กเป็นสดัส่วนถูกตอ้งตามระเบียบ 
 6.  การใหบ้ริการประชาชนมีความเสมอภาค 
 7.  ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงต่อเวลา 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ระดบัความรู้และการศึกษาอบรมมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
 2.  เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน 
 3.  ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.2  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีลกัษณะงานต่างกนั มีพฤติกรรมการให้บริการประชาชน ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 14 รายการ คือ 
 1.  ควรเพิ่มจาํนวนขา้ราชการตาํรวจ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน 
 2.  ระดบัความรู้และการศึกษาอบรมมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
 3. อายขุองผูป้ฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
 4.  ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
 5.  เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
 6.  งานท่ีท่านทาํอยูเ่ป็นงานท่ีทา้ทายการใชค้วามคิดริเร่ิม 
 7.  ควรมีการประเมินผลขา้ราชการตาํรวจโดยทดสอบความรู้ความสามารถทุกปีในแต่ละสายงาน   
 8.  ควรจดัการสัมมนาระหว่างประชาชนในพื้นท่ีกบัขา้ราชการตาํรวจทุกฝ่ายของสถานีตาํรวจอย่าง
นอ้ยปีละคร้ัง 
 9.  ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการปฏิบติัราชการลบัให้เพียงพอ และผูป้ฏิบติังานได้รับอย่าง
แทจ้ริง 
 10.  ขา้ราชการตาํรวจใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 11.  การใหบ้ริการประชาชนมีความเสมอภาค 
 12.  ในกรณีเกิดเร่ืองด่วน ท่านสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
 13.  ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 14.  ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงต่อเวลา 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 141

 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ จุดให้บริการในแต่ละ
ส่วนอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 
 3.3  ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการให้บริการประชาชน ในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
 2.  การใหบ้ริการประชาชนมีความเสมอภาค 
 3.  ในกรณีเกิดเร่ืองด่วน ท่านสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
 4.  ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงต่อเวลา 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 5 รายการ คือ 
 1.  ระดบัความรู้และการศึกษาอบรมมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
 2. อายขุองผูป้ฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
 3.  ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
 4.  ควรจดัสรรงบประมาณสาํหรับการปฏิบติัราชการลบัใหเ้พียงพอ และผูป้ฏิบติังานไดรั้บอยา่ง
แทจ้ริง 
 5.  ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.4  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการ ต่างกนั มีพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  การใหบ้ริการประชาชนมีความเสมอภาค 
 2.  ในกรณีเกิดเร่ืองด่วน ท่านสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
 3.  ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 8 รายการ คือ 
 1. สถานีตาํรวจตั้งอยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสมสามารถติดต่อไดส้ะดวก และรวดเร็ว 
 2.  จุดใหบ้ริการในแต่ละส่วนอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 
 3.  ควรเพิม่จาํนวนขา้ราชการตาํรวจ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน 
 4.  ระดบัความรู้และการศึกษาอบรมมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
 5. อายขุองผูป้ฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
 6.  ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
 7.  เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน 
 8.  ควรจดัสรรงบประมาณสาํหรับการปฏิบติัราชการลบัใหเ้พียงพอ และผูป้ฏิบติังานไดรั้บอยา่ง
แทจ้ริง 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 142

อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน ของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ  
ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ  และผล
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  พฤติกรรมการให้บริการประชาชน ของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ พบว่า  
ขา้ราชการตาํรวจมีพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.70)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56 – 4.18) 20 รายการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
    1.  ในกรณีเกิดเร่ืองด่วน ท่านสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
           2.  ควรเพิม่จาํนวนขา้ราชการตาํรวจ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน 
       3.  ควรจดัสรรงบประมาณสาํหรับการปฏิบติัราชการลบัใหเ้พียงพอ และผูป้ฏิบติังานไดรั้บอยา่งแทจ้ริง 
  4.  ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงต่อเวลา 
  5.  ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
  6.  ระดบัความรู้และการศึกษาอบรมมีผลต่อความสาํเร็จของงาน 
  7.  งานท่ีท่านทาํอยูเ่ป็นงานท่ีทา้ทายการใชค้วามคิดริเร่ิม 
  8.  ท่านสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  9.  อายขุองผูป้ฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน 
  10.  ขา้ราชการตาํรวจใหค้าํปรึกษาและแนะนาํการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  นราวรัชย ์ บุณยรัตพนัธ์ุ (2544) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
ทาํงานของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน: กรณีศึกษา กองทะเบียนประวติัอาชญากร สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผล
การศึกษา สรุปได้บางประเด็น คือ (1) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ จากการศึกษาพบว่า
ขา้ราชการตาํรวจเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อนัเน่ืองมาจากเกิดความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน โดย
ได้รับการยอมรับนับถือจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน  (2) พฤติกรรมการทาํงาน จากการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมในการทาํงานปกติ ขา้ราชการตาํรวจมีความรู้สึกท่ีตอ้งการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้สาํเร็จลุล่วงไป 
เม่ือเสร็จส้ินภารกิจจะรู้สึกภาคภูมิใจ พฤติกรรมในการทาํงานพิเศษมกัไดรั้บมอบหมายเป็นคร้ังคราว เม่ือไดรั้บ
มอบหมายจะรู้สึกว่าผูบ้งัคบับญัชาให้ความสําคญักบัตนเอง  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุเทพ ศุภศิริ 
(2543) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัอาชญากรรมของเจา้หน้าท่ีตาํรวจสายตรวจ: 
ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตาํรวจนครบาลบางขุนนนท์ และสถานีตาํรวจนครบาลบางเสาธง ผลการวิจัย พบว่า 
เจา้หน้าท่ีตาํรวจสายตรวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีป้องกนัอาชญากรรมในสังกดัสถานีตาํรวจนครบาลบางขุนนนท์และ
สถานีตาํรวจนครบาลบางเสาธง มีประสิทธิภาพในการป้องกนัอาชญากรรมอยูใ่นระดบัสูง ( X = 3.91) มีความ
พร้อมของปัจจยัภายในหน่วยงานตํ่า มีผลกระทบของปัจจยัภายนอกต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีป้องกนัอาชญากรรม ของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจสายตรวจอยูใ่นระดบัสูง จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามสถานภาพ และคุณลกัษณะของตาํรวจ 
ในความรู้สึกนึกคิด และการรับรู้ของประชาชน โดยทัว่ไป นัน่คือ ตาํรวจทุกคนท่ีตดัสินใจเขา้มารับราชการตาํรวจ 
เน่ืองจากมีทศันคติว่า อาชีพตาํรวจเป็นอาชีพท่ีมัน่คง เช่นเดียวกบัอาชีพของขา้ราชการในหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยมี
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ความคาดหวงัว่า จะมีความกา้วหน้าในอาชีพการงาน ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพื่อให้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายประสบผลสําเร็จลุล่วงอย่างดี ส่งผลให้ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
รวมทั้งการปฏิบติังานดา้นการบริการท่ีอาํนวยความสะดวกอยา่งรวดเร็ว ให้กบัประชาชนท่ีมาขอรับบริการดา้น
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ทาํใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกพึงพอใจและมีความเป็นมิตรกบัตาํรวจมากยิ่งข้ึน ตาํรวจผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีกจ็ะทาํงานอยา่งมีความสุข ทาํงานดว้ยความสนุก เพื่อใหง้านในความรับผดิชอบสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
ทั้ง ๆ ท่ีปัญหาสาํคญัของขา้ราชการตาํรวจตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั ผูบ้ริหารระดบับนยงัไม่สามารถจดัการแกไ้ขให้
สําเร็จได้ คือ ปัญหาเก่ียวกับจาํนวนขา้ราชการตาํรวจท่ีมีน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณของประชาชน 
โดยเฉพาะในเมืองหลวง ซ่ึงผูค้นอพยพเขา้มามากมาย เน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย นอกจากน้ีปัญหาท่ีสาํคญัมากอีกประการหน่ึงของกรมตาํรวจ คือ งบประมาณมีไม่เพียงพอ ทาํใหข้าด
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอาํนวยความสะดวก ท่ีสาํคญัในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ อาวุธ เช่น ปืนชนิดต่าง ๆ รถยนต ์
รถจกัรยายนต ์อุปกรณ์การส่ือสาร อปุกรณ์สาํนกังาน รวมทั้งงบประมาณท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัการทาํงานล่วงเวลา หรือ
กรณีฉุกเฉิน ซ่ึงเป็นปัญหาสาํคญัอย่างมากมานานนบัสิบปี มีผลการศึกษาวิจยันาํเสนอตลอดเวลา แต่ยงัไม่ไดรั้บ
การแกไ้ขจากรัฐบาลหรือผูบ้ริหารระดบัสูง ทุกยคุทุกสมยัท่ีผา่นมา 
 2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน ของขา้ราชการตาํรวจสถานี
ตาํรวจนครบาลท่าพระ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดว้่า ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา และระดบัชั้นยศ ต่างกนั มีพฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชน ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีลกัษณะงาน อาย ุและระยะเวลาในการรับราชการ ต่างกนั มีพฤติกรรม
การใหบ้ริการประชาชน ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั ผลการวิจัยของ ธวชัชัย คาํแหงพล (2545) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการทาํงานดา้นการสืบสวนจบักุมคดีจาํหน่ายยาบา้ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สังกดักองกาํกบัการสืบสวน
สอบสวนตาํรวจนครบาล 1-9 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ผลการวิจยัพบว่า อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ในการสืบสวน แตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการทาํงานดา้นการสืบสวนจบักุมคดีจาํหน่ายยาบา้ ไม่แตกต่างกนั จาก
ขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบติังาน และพฤติกรรมการปฏิบติังานของบุคลลากรทุกหน่วยงาน 
นัน่คือ อายุ ลกัษณะงาน และระยะเวลาในการรับราชการท่ีต่างกนั ย่อมมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั 
อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้ การอบรม ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ จากผูร่้วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งเหตุการณ์
เฉพาะหน้า ทาํให้มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทาํงาน ดา้นการให้บริการ ดา้นการ
สืบสวน สอบสวน หรือการป้องกนัอาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจ แตกต่างกนัได ้
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมการใหบ้ริการประชาชนของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาล
ท่าพระ  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการให้บริการของขา้ราชการตาํรวจท่ี
ใหบ้ริการประชาชน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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 1.  สถานีตาํรวจควรจัดหาสถานท่ีให้ตั้ งอยู่ในทาํเลท่ีเหมาะสม และประชาชนสามารถเดินทางมา
ติดต่อไดส้ะดวก เน่ืองจากสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระนั้นตั้งอยูใ่นซอยลึก การเดินทางมาใชบ้ริการนั้นค่อนขา้ง
ลาํบาก  
 2.  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ และส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น อาวุธปืน รถยนต์ รถจกัรยานยนต ์
อุปกรณ์การส่ือสาร อุปกรณ์สํานักงาน และงบประมาณสําหรับการปฏิบติังาน ยงัมีไม่เพียงพอทาํใหข้า้ราชการ
ตาํรวจตอ้งใชเ้งินส่วนตวัมาซ้ือเพือ่ใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 3.  อตัรากาํลงัพลของผูป้ฏิบติังาน ควรมีการเพ่ิมจาํนวนขา้ราชการตาํรวจ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทาํงาน โดยใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน เพราะขา้ราชการตาํรวจบางหน่วยงานนั้นมีจาํนวนนอ้ย
และกาํลงัพลท่ีมีอยูบ่างนายอาจมีอายุมากเกินไป อาจทาํให้การทาํงานไม่ประสบความสําเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วทนั
เหตุการณ์  อยา่งไรกต็ามประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานนั้นมีผลต่อความสาํเร็จของงานได ้
 4.  ควรส่งเสริมใหข้า้ราชการตาํรวจเพ่ิมความรู้ จดัหาทุนเพื่อสนบัสนุนใหข้า้ราชการตาํรวจศึกษาต่อ 
หรือมีการจดัส่งให้ขา้ราชการตาํรวจเขา้รับการอบรม เพื่อให้ขา้ราชการตาํรวจได้นาํความรู้ความสามารถจาก
การศึกษา อบรมมาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 5.  ควรมีการประเมินผลขา้ราชการตาํรวจ โดยมีการทดสอบความรู้ความสามารถของขา้ราชการ
ตาํรวจในแต่ละสายงานเป็นประจาํทุกปี เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการทาํงานของขา้ราชการตาํรวจ
ใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนัซ่ึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมีการพฒันาไปอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว
มาก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสืบสวนและสอบสวนของขา้ราชการตาํรวจ
สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 2.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของ
ขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
  3.  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนและจบักุมคดีจาํหน่ายยาบา้ของขา้ราชการ
ตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนั
ต่อองค์การ พร้อมทั้ งเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานธนาคารออมสิน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารกบัความผูกพนัต่อ
องค์การ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน อายุการ
ทาํงานและตาํแหน่งงาน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์าร กลุ่มตวัอย่างท่ี
ใชใ้นการวิจยั จาํนวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม และขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดน้าํมา
ประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Window สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ จะใชก้ารทดสอบรายคู่โดยใชว้ิธีของ Tukey  (Tukey’s HSD Test) การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพยีร์สนั  
 ผลการวิจยัพบว่า (1) พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (2) 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3) พนกังานท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนั 
มีระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (4) พนกังาน
ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์การดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกในองคก์ารของตนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (5) วฒันธรรมองคก์ารดา้นระบบการให้
รางวลัและผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารด้านมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ
โดยรวมและดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(6) วฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ความ

                                                        
  *  บทความภาคนิพนธ์ 
**  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (7) วฒันธรรมองค์การด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 This research aimed to study levels of the opinions towards the organizational cultures affecting 
the organizational commitments and  to compare the opinions affecting the organizational commitments of  the 
regional 3 Government Savings Bank’s staff, and to study the relationships between the opinion levels of the 
bank staff towards the organizational cultures and the organizational commitments  of the staff classified by 
sex, age, educational level, marital status, monthly salary,  term of  employment and position held, and the 
correlations between the organizational cultures and the organizational commitments.  The sample used in this 
research was 100 bank staff and the device used was a questionnaire.  The data gained were processed by 
computer for the statistical analysis of : percentages, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and 
pairwise comparisons by Tukey’s HSD (Honestly Significant Differences) Test, and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. 
 The research results were:  1) overall the bank staff’s opinions towards the organizational cultures 
were high in ranking,  2) overall the bank staff’s opinions on the organizational commitments were high in 
ranking, 3) the bank staff with different terms of employment had different levels of  opinions on the 
organizational commitments at the statistical differences of 0.05,  4) the bank staff  holding different positions 
had different levels of opinions on the organizational commitments in the aspect of willing to keep working for 
the organization at the statistical difference of 0.05,   5) the organizational cultures in the aspects of rewarding 
system and giving remunerations correlated with the organizational commitments in the aspects of having 
relationship and organizational commitments; as well as trust, agreeing with the bank target goal, and the bank 
core value at the statistical difference of 0.05, 6)  the organizational cultures in the aspect of teamwork  
correlated with the organizational commitments in the aspects of wishing to hold themselves as an 
organizational member, as well as willing to give all attempts to work for the organization and having overall 
organizational commitments at the statistical difference of  0.05,  7) the organizational cultures in the aspect of 
the relationships among the bank staff   correlated with the organizational commitments in the aspects of : trust, 
agreeing with the bank target goal, and the bank core value; as well as willing to give all attempts to work for 
the organization and having overall organizational commitments at the statistical difference of  0.05. 
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ความนํา 
 ในอดีตรัฐบาลหลายยคุหลายสมยัได�มีการจดัตั้งสถาบนัการเงินดาํเนินงานเฉพาะกิจ เพื่อช่วยให้
เงินมีแหล่งเงินทุนกระจายในวงกวา้งสู�หน�วยเศรษฐกิจขนาดย�อมและครัวเรือนในชนบทท่ีไม�มีโอกาส
เข�าถึงระบบสถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินเฉพาะกิจแต�ละแห�งไดรั้บภารกิจตามกฎหมายเฉพาะ ให
�ทาํหน�าท่ีต�างกนัใน   ด�านการให�สินเช่ือ อาทิ สินเช่ือเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การผลิตเพ่ือส�
งออก และการให�สินเช่ือเพ่ือจดัหาท่ีอย�ูอาศยัเป�นต�น รวมทั้งรัฐบาลยงั ตอ้งการให�ประชาชนได�รู
�จกัการออมเงินในระบบสถาบนัการเงิน และหากประชาชนเดือดร�อนทางการเงินก็ให�มีท่ีพ่ึงพาทางการ
เงิน ท่ีให�กู�ยืมในอตัราดอกเบ้ียตํ่า ลดการพ่ึงพาแหล�งเงินกู�ท่ีอยู�นอกระบบ การดําเนินงานของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจนอกจากจะส�งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล�วยงัสะท�อนถึง
แนวนโยบายของพรรคการเมืองท่ีบริหารประเทศในขณะนั้นด�วย ในช�วงหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจการเงินเม่ือป� 2540 ระบบธนาคารพาณิชย�ซ่ึงเป็นแหล�งเงินทุนภาคเอกชนหลกัของไทยประสบ
กบัป�ญหาหน้ีสูญ และมีความอ่อนแอของฐานะทางการเงินทาํใหไ้ม�สามารถทาํหน�าท่ีอาํนวยสินเช่ือได�
เต็มท่ีตามปกติ รัฐบาลได�อาศยัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจเป�น ช่องทางในการฟ��นฟูเศรษฐกิจอย�างมี
นยัสาํคญั โดยเป�นแหล�งเงินทุนให�แก�ภาคธุรกิจทั้งขนาดเลก็ กลาง และขนาดย�อม รวมทั้งแก�ภาค
ครัวเรือน ทั้งน้ีเพื่อให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหยุดชะงกัไปชัว่คราวสามารถดาํเนินต�อได� โดยมีนโยบาย
สาํคญั ผ�านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 วฒันธรรมองคก์ารจะบ่งบอกถึงค่านิยม ความเช่ือ แนวทางการประพฤติปฏิบติั ทศันคติ พฤติกรรม
การแสดงออกของสมาชิก ในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงที่เป็นขององคก์ารนั้น ส่วนหน่ึงอาจถูกปลูกฝังเม่ือแรกเร่ิม
เขา้มาทาํงาน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทาํงานบางอย่าง วฒันธรรมองคก์ารจึงเปรียบเสมือนกาวทาง
สังคม ท่ีช่วยให้สมาชิกในองค์การรวมตวักนั มีความผูกพนักนัภายในสมาชิกองค์การเดียวกนั และอยู่ร่วมใน
องคก์ารอยา่งอบอุ่นและมีความสุข 
 จะเห็นได้ว่าความผูกพนัต่อองคก์ารนั้นจะเป็นตวันาํไปสู่ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความสาํเร็จขององคก์าร ดงันั้นส่ิงท่ีองคก์ารจะตอ้งคาํนึงถึงก็คือ จะทาํอย่างไรเพื่อใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อ
องคก์าร ควรจะสร้างวฒันธรรมองคก์ารลกัษณะใดเพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร
มากขึ้น และพนักงานเองก็ตอ้งพยายามปรับค่านิยมส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ารเพ่ือให้
องคก์ารกา้วหนา้ไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีทั้งตวัองคก์ารและพนกังานจะตอ้งตอบสนองซ่ึง
กนัและกนัได ้
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารในธนาคาร
ออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช โดยมีสาขาในสังกดั 7 สาขา ไดแ้ก่ สาขาศิริราช สาขาเจริญพาศน ์
สาขาสมเดจ็เจา้พระยา สาขาวงเวียนใหญ่ สาขาเจริญนคร สาขาดาวคะนอง สาขาราษฎร์บูรณะ โดยมีพนกังาน 120 
คน โดยใน 1 สาขาจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานร่วมกนั มีการจดัโครงสร้าง มีกฎระเบียบมีการแบ่ง
งานกนัทาํตามความถนัด และมีการถ่ายทอดสู่เพื่อนร่วมงานอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการทาํงานให้สําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไดน้ั้นไม่สามารถอาศยัคนเพียง 1-2 คนได ้เม่ือองคก์ารเป็นท่ีรวมของคนหลายคน การอยู่
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ร่วมกนัในองคก์ารจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีส่ิงเช่ือมโยงให้พนกังานในเขตมีส่ิงเช่ือมโยงหรืออยูร่่วมกนัอยา่งสงบ
สุข และมีแบบประพฤติปฏิบติัอยา่งเดียวกนัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์าร นัน่คือ“วฒันธรรมองคก์าร” 
 สภาวะปัจจุบันได้มีการแข่งขันกันในด้านบริการทางการเงินมากข้ึน ทําให้ธนาคารของรัฐ 
โดยเฉพาะธนาคารออมสิน ตอ้งมีการปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการ และผลิตภณัฑต์่าง ๆ ใหเ้ทียบเท่ากบัธนาคาร
พาณิชย ์จึงทาํให้รัฐบาลตอ้งมีการปรับรูปแบบการทาํงาน และโครงสร้างองคก์ารของธนาคารเฉพาะกิจในดา้น
ต่าง ๆ มากขึ้น จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าในดา้นหน่ึงของการปรับตวั นอกเหนือจากการปรับรูปแบบองคก์ารแลว้ การ
ให้ความสําคญักบัทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงก็คือพนกังานของธนาคารจึงเป็นส่ิงสําคญัเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ความเข้าใจกับรูปแบบองค์การและวฒันธรรมองค์การท่ีต้องเปล่ียนไปตามสภาวะในปัจจุบัน ดังนั้ นการ
บริหารงานบุคคลมีบทบาทสําคญัมากในองค์การ ตลอดจนการพฒันาเก็บรักษากาํลงัคนท่ีมีคุณภาพให้อยู่ใน
องค์การให้ได้นานท่ีสุด เพราะในการกา้วเขา้สู่องคก์ารหน่ึงองค์การใดก็ตาม พนักงานทุกคนหวงัท่ีจะพบกบั
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีเอ้ือให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีการเพิ่มพูนทกัษะ โดยการ
ฝึกอบรม ส่งไปดูงาน เพื่อใหมี้ความชาํนาญหรือเกิดทกัษะมากข้ึน จนทาํใหท้าํงานท่ีพนกังานสามารถกา้วไปถึง
เป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการได ้เหล่าน้ีจะทาํให้พนกังานในองคก์ารปฏิบติังานในองคก์ารนั้นต่อไป เกิดเป็นความ
จงรักภกัดีและเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทั้ งว ัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การมี
ความสาํคญัต่อองคก์ารเป็นอยา่งมาก โดยความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึก ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีมีต่อองคก์าร อีกทั้งเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการยึดเหน่ียวจิตใจพนกังานในองคก์ารใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ให้
มีความรู้สึกร่วมกนัในการเป็นเจา้ขององคก์าร พร้อมใจในการทุ่มเทกาํลงัในการปฏิบติังานใหเ้ตม็ศกัยภาพพฒันา
ใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้หรือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ในขณะท่ีวฒันธรรมองคก์ารเป็นเร่ืองของค่านิยม ความเช่ือ 
และแบบแผนพฤติกรรมท่ีพนกังานยึดถือปฏิบติัร่วมกนัมา โดยในแต่ละองคก์ารก็จะมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะทางของตนเอง จึงเป็นท่ีน่าสนใจทาํให้ผูว้ิจยัอยากทราบถึง อิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช อนัจะทาํใหท้ราบขอ้มูล ท่ีจะ
เป็นประโยชนใ์นการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร และ
จะไดมี้การปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียต่อองคก์าร เพ่ือจุดมุ่งหมายของความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความสาํเร็จท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์าร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังานธนาคารออมสิน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารกบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร 
 
สมมติฐานการวจิยั 
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  1.  พนกังานธนาคารออมสินท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนั
ต่อองคก์ารต่างกนั 
  2.  ระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การด้านต่าง  ๆ  ของพนักงานธนาคารออมสิน  มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเนน้การศึกษาวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตในการศึกษาดงัน้ี 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช 7 
สาขา จาํนวนพนกังาน 120 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช 
7 สาขา การเลือกกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling)) โดยกาํหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งตามตารางของเคร็จซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan อา้งในสุโขทยัธรรมาธิราช 2538 : 12) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ (level of confidence) 95 % จากจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 120 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 92 ตวัอยา่ง 
และทาํการเก็บกลุ่มตวัอย่างเพิ่มอีก 8 ตวัอย่าง ทาํให้จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีรวมเท่ากบั 100 
ตวัอยา่ง  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยแบ่งออกเป็น  3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล เนน้คาํถามแบบตรวจเช็คคาํตอบ (checklist) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลส่วนบุคคล 
จาํนวน 7 ขอ้  
 ตอนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์าร ของพนกังานธนาคารออมสินลกัษณะเป็นแบบ
มาตรวดัประเมินค่า (rating scales) โดยแบ่งเป็น 5 ช่วง ของลิเคิร์ท (Likert) คือ เนน้การศึกษาระดบัความคิดเห็น
ต่อวฒันธรรมองคก์ารทั้งหมด 5 ดา้น คือ ระบบการใหร้างวลั การจดัการกบัความขดัแยง้ในองคก์าร การมีส่วน
ร่วมในองคก์าร การทาํงานเป็นทีม และความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน จาํนวน 17 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์าร แบ่งออกเป็นความเช่ือมัน่ในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ และ
ความปรารถนาท่ีจะดาํรงความเป็นสมาชิกในองคก์าร จาํนวน 10 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 100  คน ซ่ึงอยูต่่างสาขา แต่สังกดัในเขตเดียวกนั จึงดาํเนินการ
เก็บขอ้มูลโดย ขอความร่วมมือจากพนักงานธนาคารออมสินทั้ ง 7 สาขา ให้ตอบแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 100 คน ไดก้รอกขอ้มูลและไปขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ทุกชุด นาํมาลงรหสั
และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
t-test  F-test และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)   
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขต ศิริราช สรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
   ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ดา้นเพศ พบวา่ พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีตอบแบบสอบถาม
จาํนวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 และเป็นเพศ
ชาย จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
   ดา้นอาย ุพบวา่ พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีตอบแบบสอบถาม
จาํนวน 100 คน อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 41 - 50 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และอายรุะหว่าง 31 - 40 
ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 เท่ากนั รองลงมา คือ อายอุาย5ุ0 ปี ข้ึนไป จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.00 และ20 - 30 ปี พบนอ้ยสุดจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
   ด้านระดับการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีตอบ
แบบสอบถามจาํนวน 100 คน ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 
รองลงมา คือ ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรีจาํนวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
   ดา้นรายไดต้่อเดือน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีตอบ
แบบสอบถามจาํนวน 100 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ มากกว่า15,000 บาท จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 
รองลงมา คือ มีรายได ้7,500 -15,000 บาท จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และรายไดต้ ํ่ากว่า 7,500 บาท พบ
นอ้ยท่ีสุดจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 
   ดา้นสถานภาพสมรส พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีตอบ
แบบสอบถามจาํนวน 100 คน ส่วนใหญ่สมรส จาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ โสด จาํนวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 และหมา้ย/หยา่ร้าง พบนอ้ยสุดจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
   ดา้นอายุการทาํงาน พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีตอบ
แบบสอบถามจาํนวน 100 คน ส่วนใหญ่มีอายกุารทาํงาน 11-20 ปี จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา 
คือ มีอายกุารทาํงาน 20 ปี ข้ึนไป จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีอายกุารทาํงาน 6-10 ปี จาํนวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.00 อายกุารทาํงาน 1-5 ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และอายกุารทาํงาน ตํ่ากวา่ 1 ปี ไม่พบ 
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   ดา้นตาํแหน่งงาน พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีตอบ
แบบสอบถามจาํนวน 100 คน ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงาน ระดบั 6-7 จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา
คือมีตาํแหน่งงาน ระดบั 4-5 จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีตาํแหน่งงาน ระดบั 8-9 จาํนวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.00 และมีตาํแหน่งงาน ระดบั 10 ข้ึนไปพบนอ้ยสุด จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
   ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
   พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดับความคิดเห็นต่อ
วฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 ซ่ึงสามารถจาํแนกระดบัความคิดเห็น
เป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
   ดา้นระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทน พบวา่ พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 
เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทนอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.98 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อเงินเดือนท่ีไดรั้บมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.99 มีระดบัความคิดเห็นต่อนบัตั้งแต่ท่านเขา้มาเป็นพนกังานท่านไดรั้บสวสัดิการจาก
ธนาคารมากมายอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.01 มีระดบัความคิดเห็นต่อท่านคิดว่าผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารเหมาะสมและคุม้ค่ากบัความเพียรอุตสาหะท่ีท่านไดอุ้ทิศใหอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 มีระดบั
ความคิดเห็นต่อการเล่ือนตาํแหน่ง มีความเป็นธรรมและเป็นไปตามความเหมาะสมของการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.89 และมีระดบัความคิดเห็นต่อหัวหนา้งานใหค้วามสนใจต่อผลงานท่ีประสบความสําเร็จ
ของพนกังานอยา่งสมํ่าเสมออยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.95 
    ดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้ในองคก์าร พบวา่ พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 
3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้ในองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 เม่ือพจิารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อท่านสามารถโตแ้ยง้กบัเพื่อนร่วมงานในเร่ือง
งานไดเ้สมอถา้ความคิดเห็นไม่ตรงกนัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.02 และมีระดบัความคิดเห็นต่อพนกังานใน
องคก์ารสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการตดัสินใจของหวัหนา้งานไม่วา่จะเห็นดว้ยหรือคดัคา้นอยูใ่นระดบัมาก  
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.06  
   ด้านการมีส่วนร่วมในองค์การ พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขต          
ศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์าร อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.12 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อหน่วยงานของท่านมีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ
ให้แก่พนักงานในระดับต่างอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.19 มีระดับความคิดเห็นต่อหัวหน้างานจะ
ปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะและตดัสินใจร่วมกนักบัพนกังานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.06 มีระดบัความคิดเห็นต่อท่านมีส่วนร่วมอย่างมาก ในความสําเร็จของธนาคารอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.18 และมีระดบัความคิดเห็นต่อท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานว่าท่านมีความสามารถ
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.06 
   ดา้นการทาํงานเป็นทีม พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มี
ระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40 เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อท่านตั้ งใจทาํงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มท่ีเพ่ือสร้างผลงานให้แก่
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หน่วยงานอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.33 มีระดบัความคิดเห็นต่อการทาํงานเนน้คุณภาพมากกว่าปริมาณอยู่
ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.40 และการทาํงานท่ีประสบความสาํเร็จ คือ ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทุกๆ คน
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.46 
   ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังาน พบวา่ พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 
เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.35 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อพนกังานในองคก์ารอยูร่่วมกนัฉันทพ์ีน่อ้งมี
ความเห็นอกเห็นใจและถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.40 มีระดบัความคิดเห็นต่อท่าน
สามารถปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ กบัเพือ่นร่วมงานไดอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.33 และมีระดบัความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศในการทาํงานเตม็ไปดว้ยความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.32 
   ส่วนท่ี3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
   พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ซ่ึงสามารถจาํแนกระดบัความคิดเห็นเป็น
รายดา้น ไดด้งัน้ี 
   ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า พนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ารด้านความ
เช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
เป้าหมายและค่านิยมท่ีท่านยอมรับอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 มีระดบัความคิดเห็นต่อท่านภูมิใจท่ีจะบอก
กบัใคร ๆ ว่าท่านเป็นพนกังานขององคก์ารน้ีอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.47 และมีระดบัความคิดเห็นต่อแนว
ทางการปฏิบติังานขององคก์าร ทาํใหท่้านเกิดแรงจูงใจในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.00 
   ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ พบว่า พนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่ง
มากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความ
คิดเห็นต่อท่านตั้งใจจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพ่ือความสําเร็จขององคก์ารอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.40 มีระดบัความคิดเห็นต่อท่านเต็มใจท่ีจะทาํงานล่วงเวลาบา้งในบางคร้ัง เพื่อธนาคารของเราอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 มีระดบัความคิดเห็นต่อท่านไม่ขดัขวางในการสร้างบริการหรือนวตักรรมใหม่ๆ 
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.35 มีระดับความคิดเห็นต่อและท่านพร้อมท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถท่ีมี
เพือ่ใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.45 
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร
ของตน อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.58 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อท่านจะทาํงานกบั
องค์การน้ีต่อไป นานเท่าท่ีองค์การยงัคงอยู่อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.59 มีระดับความคิดเห็นต่อใน
ความรู้สึกของท่าน ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารเป็นส่ิงสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.65 และมีระดบัความ
คิดเห็นต่อท่านคิดวา่ธนาคารแห่งน้ีเป็นองคก์ารท่ีดีท่ีสุดสาํหรับท่านอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.51  
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 2.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
   สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พนักงานธนาคารออมสินท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยได ้7 ขอ้ ดงัน้ี 
    สมมติฐานขอ้ท่ี 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี  
   ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า พนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่
อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ พบว่า พนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเต็มใจ
ท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความ
เป็นสมาชิกในองคก์ารของตน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขต       
ศิริราช ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้
    สมมติฐานขอ้ท่ี 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัจากการวิเคราะห์ขอ้มูล
สรุปได ้ดงัน้ี  
   ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า พนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่
อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ พบว่า พนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเต็มใจ
ท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความ
เป็นสมาชิกในองคก์ารของตน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขต       
ศิริราช ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ 
    สมมติฐานขอ้ท่ี 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี  
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   ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า พนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ พบว่า พนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขต       
ศิริราช ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
    สมมติฐานขอ้ท่ี 1.4 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกันจากการ
วิเคราะหข์อ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี  
   ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า พนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ พบว่า พนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีรายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริ
ราช ท่ีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
    สมมติฐานขอ้ท่ี 1.5 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั จากการ
วิเคราะหข์อ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี  
   ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า พนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์าร
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ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ พบว่า พนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริ
ราช ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
    สมมติฐานขอ้ท่ี 1.6 อายุการทาํงานท่ีแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี  
   ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า พนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายกุารทาํงาน แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ พบว่า พนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายกุารทาํงานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้น
ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายกุารทาํงานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาที่
จะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ี
มีอายุการทาํงานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบว่า พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมี
อายกุารทาํงาน 20 ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมมากกว่าพนกังานท่ีมีอายกุารทาํงาน 6 - 10 ปี อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    สมมติฐานขอ้ท่ี 1.7  ตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี  
   ดา้นความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า พนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้น
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ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ พบว่า พนักงาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้น
ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ีจะ
คงความเป็นสมาชิกในองค์การของตนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพบว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานระดบั 8 - 9 มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารมากกว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานระดบั 6 - 7 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
   ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขต      
ศิริราช ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
  สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์การดา้นต่างๆ ของพนักงานธนาคารออมสิน มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร สามารถจาํแนกวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ารเป็นรายดา้นโดยแบ่งเป็น
สมมติฐานยอ่ยได ้5 ขอ้ ดงัน้ี 
    สมมติฐานขอ้ท่ี 2.1 วฒันธรรมองคก์ารดา้นระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์
กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช จากการวิเคราะห์
ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี 
   ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า วฒันธรรม
องคก์ารดา้นระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้โดยมีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือพนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นระบบการให้
รางวลัและผลตอบแทนมากข้ึน จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยม
ขององคก์ารมากข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 
   ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ พบว่าวฒันธรรม
องคก์ารดา้นระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเต็มใจท่ีจะ
ใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับตํ่า และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือ
พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นระบบ
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การใหร้างวลัและผลตอบแทนมากข้ึน จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมาก
ท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ารมากข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้น
ระบบการให้รางวลัและผลตอบแทน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
   ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม พบว่า วัฒนธรรมองค์การด้านระบบการให้รางวัลและ
ผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับตํ่า และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เม่ือพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์าร
ดา้นระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทนมากข้ึน จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมมากข้ึนเพยีงเลก็นอ้ย 
    สมมติฐานขอ้ท่ี 2.2 วฒันธรรมองคก์ารดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้
ดงัน้ี 
   ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า วฒันธรรม
องคก์ารดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้กบัความผูกพนัต่อองคก์าร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ พบว่า วฒันธรรม
องคก์ารดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้กบัความผูกพนัต่อองคก์าร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพือ่องคก์าร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า วฒันธรรมองค์การดา้น
การจดัการกบัความขดัแยง้กบัความผูกพนัต่อองค์การ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความ
ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า วฒันธรรมองค์การดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้กบั
ความผกูพนัต่อองคก์าร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้
    สมมติฐานขอ้ท่ี 2.3 วฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้
ดงัน้ี 
   ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า วฒันธรรม
องค์การดา้นการมีส่วนร่วมในองค์การไม่มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การด้านความเช่ือมัน่ในการ
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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   ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ พบว่า วฒันธรรม
องคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ารกบัความผูกพนัต่อองคก์าร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพือ่องคก์าร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้น
การมีส่วนร่วมในองค์การกบัความผูกพนัต่อองคก์าร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารด้านความ
ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบว่า วฒันธรรมองค์การดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ารไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
    สมมติฐานขอ้ท่ี 2.4 วฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช จากการวิเคราะหข์อ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี 
   ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า วฒันธรรม
องค์การด้านการทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การด้านความเช่ือมั่นในการยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่า และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่าย
กิจการนครหลวง 3 เขตศิริราชมีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมมากข้ึน จะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์ารมากข้ึนเพยีงเลก็นอ้ย 
   ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ พบว่า วฒันธรรม
องคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายาม
อยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพือ่องคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดย
มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่า และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่าย
กิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมมากข้ึน จะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ารมากข้ึนเพยีงเลก็นอ้ย 
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้น
การทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกใน
องคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบั
ตํ่า และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขต   
ศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมมากข้ึน จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารมากข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 
   ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีม มีความสัมพนัธ์
กบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมี
ความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือพนกังานธนาคาร
ออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมมาก
ข้ึน จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมมากข้ึนเพยีงเลก็นอ้ย 
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    สมมติฐานขอ้ท่ี 2.5 วฒันธรรมองคก์ารดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานมีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช จากการวิเคราะห์ขอ้มูล
สรุปได ้ดงัน้ี 
   ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร พบว่า วฒันธรรม
องคก์ารดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการ
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัตํ่า และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือพนกังานธนาคารออมสิน 
ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน
มากข้ึน จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารมากข้ึนเพียง
เลก็นอ้ย 
   ดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ พบว่า วฒันธรรม
องคก์ารดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเต็มใจท่ีจะใช้
ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อองค์การ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไว ้โดยมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับตํ่า และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือ
พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานมากข้ึน จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมาก
ท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์ารมากข้ึนเพียงเลก็นอ้ย 
   ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารของตน พบว่า วฒันธรรมองคก์ารดา้น
ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความ
ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
   ความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้โดยมีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัตํ่า และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือพนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็น
ทีมมากข้ึน จะมีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมมากข้ึนเพยีงเลก็นอ้ย 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี อภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 1.  พนักงานธนาคารออมสินท่ีมปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกัน 
  1.1  เพศ พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วาม
พยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร และความ
ผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
แสดงว่า ระบบการบริหารของธนาคารออมสิน ไม่มีการแบ่งประเภทของงานไวส้าํหรับเพศหญิงหรือเพศชาย ทั้ง
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เพศชายหรือเพศหญิงไดรั้บสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั ส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัภายในองคก์ารไม่แตกต่างกนั
แมจ้ะมีเพศท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของเบญจพร ทิพยกุล (2539) ไดศึ้กษาความผูกพนัต่อองคก์าร
ของเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย ผลการวิจัยพบว่าเร่ืองเพศไม่มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุษบา มาพบพนัธ์ (2544) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร โดย
ทาํการศึกษาบริษทัยูโนแคล-ไทยแลนด์ จาํกดั โดยดูในมิติของลกัษณะส่วนบุคคล และลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั
แลว้ พบว่าลกัษณะส่วนบุคคลในมิติอายุ และลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัในมิติความเขา้ใจในกระบวนงาน และ
ความคาดหวงัในโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงานท่ีต่างกนั จะมีผลต่อระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร และลกัษณะส่วน
บุคคลในมิติดา้นเพศ ระดบัการศึกษา ระดับตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานและสังกัดแผนงาน กบั
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัในมิติความมีอิสระในการทาํงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และผลป้อนกลบั
ของงานท่ีแตกต่างกนั จะไม่มีความแตกต่างกนัทางดา้นสงัคมผกูพนัต่อองคก์าร 
   ดงันั้น พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีเพศแตกต่างกนั จึงมีความ
ผกูพนัภายในองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
  1.2  อาย ุพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วาม
พยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร และความ
ผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญณรงค์ ดาํรงทวีศกัด์ิ (2541, หน้า 44-45) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องคก์าร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจวรรณ กลัน่กาํเนิด (2545) ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะ
ผูน้ําของหัวหน้าหอผูป่้วย วฒันธรรมองค์การของหอผูป่้วย กับความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลตาํรวจ จากกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ 272 คน โดยศึกษาว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการรับ
วฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนัต่อองคก์าร ผลปรากฏวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนั (อาย ุสถานภาพสมรส และ
ระยะเวลาปฏิบติังาน) ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ดงันั้นพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 
เขตศิริราช ท่ีมีอายแุตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัภายในองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
  1.3  ระดับการศึกษา พนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 
ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกในองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อษุณีย ์ด่านวรนนัท ์(2535, หนา้ 83) พบว่า ระดบัการศึกษา
ไม่มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การ ทั้ งน้ีเน่ืองจากระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายพฒันาระบบ
เทคโนโลยี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ มีระดับการศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนันัก และ
ลกัษณะงานเป็นลกัษณะการทาํงานเป็นทีม ระดบัการศึกษาจึงไม่ส่งผลกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดงันั้นพนกังาน
ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จึงมีความผูกพนัภายใน
องคก์ารไม่แตกต่างกนั  
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  1.4  รายไดต่้อเดือน พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีรายไดต่้อเดือน
แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความ
เต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกใน
องค์การ และความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน แสดงว่า รายไดไ้ม่ไดมี้ผลต่อความผูกพนัภายในองค์การ พนักงานท่ีมีรายไดสู้งจะมี
ความรู้สึกว่ามัน่คงในการปฏิบติังานและรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ารเท่ากนั โดยไม่คิดจะเปล่ียนแปลงไปทาํงานท่ีอ่ืน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อวยชยั ประพฤธ์ิธรรม (อา้งถึงใน กฤษกร ดวงสว่าง, 2540, หนา้ 48-49) ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของวิทยาจารยท่ี์ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การศึกษา สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั
ต่อองคก์าร ดงันั้นพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั จึง
มีความผกูพนัภายในองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
  1.5  สถานภาพสมรส พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้น
ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ ด้านความปรารถนาท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกในองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน แสดงว่า สถานภาพทางการสมรส ของพนกังานไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร
โดยรวม ทั้งน้ีเพราะ ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี
เพราะพนกังานท่ีเป็นโสด ไม่มีความรับผิดชอบทางครอบครัว มีอิสระในการใชชี้วิต มีความสนุกกบังานท่ีทา้ทาย
และงานท่ีตนรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทาํงานเพื่อความสําเร็จของงานสูง ตอ้งการความมัน่คงในชีวิต 
พนกังานท่ีสมรสแลว้ มีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว และต่องานมาก มีความมุ่งมัน่ในการทาํงานตอ้งการ
ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน และตอ้งการความมัน่คง พนกังานเป็นหมา้ยหรืออยา่ร้าง มีความกดดนัในการทาํงาน
นอ้ย มีความสนุกกบังานท่ีทา้ทายและงานท่ีตนรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อวยชยั ประพฤทธ์ิธรรม 
(อา้งถึงใน กฤษกร ดวงสว่าง, 2540, หนา้ 48-49) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของวิทยา
จารย์ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพสมรสไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ดงันั้นพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั จึงมีความผกูพนัภายในองคก์ารไม่แตกต่างกนั  
  1.6  อายกุารทาํงาน พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายกุารทาํงาน
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ ด้านความ
ปรารถนาที่จะคงความเป็นสมาชิกในองค์การ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลิขิต แซ่เตียว (2548, หน้า 95) ท่ีศึกษาเร่ืองวฒันธรรม
ภายในองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์าร กรณีศึกษา พนกังานฝ่ายพฒันาระบบเทคโนโลยี ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จาํกดั มหาชน สํานักงานใหญ่ ผลการวิจยัพบว่า พนักงานท่ีมีอายุการทาํงานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความ
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เต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกใน
องคก์าร ไม่แตกต่างกนั  
   พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีอายกุารทาํงานแตกต่างกนัท่ีมี
อายุการทาํงานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
กล่าวคือพนกังานท่ีมีอายุการทาํงาน 20 ปีข้ึนไปมีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุการ
ทาํงาน 6 - 10 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากอายกุารทาํงาน
เป็นตวับ่งช้ีถึงประสบการณ์ในการทาํงาน ดงันั้น พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมี
อายุการทาํงานมากจะมีความรักความหวงแหนในองคก์าร ซ่ึงเปรียบเสมือนบา้นหลงัท่ีสองและมีความมุ่งมัน่ใน
การทาํงาน จึงมีความผูกพนัต่อองคก์ารมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุการทาํงาน6 - 10 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว ้แสดงว่า อายุการทาํงานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เม่ือพนักงานมีอายุการทาํงานมากการซึมซับ
ค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ขององคก์าร จะส่งผลใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ขนิษฐา เฑียรสิงห์ (2547, หนา้ 55) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีการตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีต่อความผกูพนั
ต่อองคก์าร กรณีศึกษาเฉพาะบริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า เจา้หน้าท่ีการตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์การ กรณีศึกษาเฉพาะบริษทัหลักทรัพย  ์พฒันสิน จาํกัด (มหาชน) ท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  1.7  ตาํแหน่งงาน พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีตาํแหน่งงาน
แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
   กล่าวคือ พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานระดบั 8 - 9 มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความปรารถนาท่ีจะ
คงความเป็นสมาชิกในองคก์ารมากกว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานระดบั 6 - 7 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เน่ืองจากพนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานระดบั 8 – 9 มีตาํแหน่งงานท่ีสูงและไดรั้บการยอมรับจากพนกังานคนอ่ืนใน
องคก์าร มีความกา้วหน้าทางหน้าท่ีการงาน และประสบผลสําเร็จในหน้าท่ีการงานจึงมีความปรารถนาท่ีจะคง
ความเป็นสมาชิกในองค์การมากกว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานระดบั 6 - 7 ทาํให้มีความผูกพนัต่อองคก์ารดา้น
ความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารมากกว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานระดบั 6 – 7 สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ จุรีพร กาญจนการุณ (2536) ท่ีกล่าวว่าขา้ราชการที่มีระดบัตาํแหน่งสูงกว่ามีระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารสูงกวา่ขา้ราชการท่ีมีระดบัตาํแหน่งตํ่ากว่า 
   พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชค้วาม
พยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาญณรงค ์ดาํรง
ทวีศกัด์ิ (2541, หนา้ 44-45) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา ระดบัตาํแหน่ง ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร 
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 2.  ความคดิเห็นต่อวฒันธรรมองค์การด้านต่าง  ๆของพนักงานธนาคารออมสิน มีความสัมพนัธ์กับความ
ผูกพนัต่อองค์การ 
  2.1  วฒันธรรมองคก์ารดา้นระบบการให้รางวลัและผลตอบแทนของพนักงานธนาคารออมสิน มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความ
ผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่าง
มากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
   พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
องคก์ารดา้นระบบการใหร้างวลัและผลตอบแทนมีความสาํคญัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก มีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายาม
อยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร และความผกูพนัต่อ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ งน้ีเพราะ รางวลัและผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจหลักในการทาํงาน ทาํให้
พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช คาํนึงถึงรางวลัและผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจหลกัใน
การทาํงาน เช่น เงินเดือน สวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล เพื่อการดาํรงชีพ เพราะพนกังานทุกคนต่างมีพื้นฐาน ภูมิหลงั
ของฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีเป็นการเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไป พนกังานบางคนอาจมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ทางครอบครัวท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก มีความจาํเป็นตอ้งมีเงินใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัมาก ซ่ึงธนาคารออมสิน ฝ่าย
กิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีวฒันธรรมองคก์ารดา้นระบบการให้รางวลัและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
ยุติธรรม ซ่ึงมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ในชีวิตของพนักงาน เม่ือพนักงานได้รับรางวัล เงินเดือนหรือ
ผลตอบแทนเหมาะสมและยติุธรรม ทาํให้พนกังานเกิดความรู้สึกว่าชีวิตการทาํงานท่ีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็น
ชีวิตการทาํงานท่ีมีศกัด์ิศรีเหมาะสมกบัเกียรติภูมิและคุณค่าความเป็นมนุษยข์องพนกังาน มีผลทาํให้พนกังานมี
ความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร และความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร ทาํใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Greenberg and Baron 
(1995, p.184) ซ่ึงไดเ้สนอถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร ผลการวิจยัพบว่า การวางแผนการ
ตอบแทน เช่น การใหโ้บนสัในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัผลประโยชน์ของบริษทั จะช่วยเสริมสร้างความผูกพนัต่อ
องคก์าร รวมทั้งเกิดความรู้สึกท่ีดีหากไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมยติุธรรม ซ่ึงเป็นอีกแนวทางในการเพ่ิม
ความผกูพนัต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mar and mannari (1977) และ Mowday,Streers and Porter 
(1975, อา้งถึงใน ขนิษฐา เฑียรสิงห์, 2547, หนา้ 58)  
   ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าระดับความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองค์การด้านระบบการให้รางวลัและ
ผลตอบแทนมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร ของพนักงานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 
เขตศิริราช 
  2.2  วฒันธรรมองคก์ารดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้ในองคก์าร ของพนกังานธนาคารออมสิน ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้น
ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองค์การ ด้านความปรารถนาท่ีจะคงความเป็น
สมาชิกในองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
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   พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
องคก์ารดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้ในองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก ไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความ
เช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์ารโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะ ธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช เปิดโอกาสใหพ้นกังานหรือ
สมาชิกในองคก์ารมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการในการตดัสินใจทั้งในระดบันโยบายและการปฏิบติังาน 
ทั้งน้ีพนกังานมีระดบัของการยอมรับ ในเร่ืองของความขดัแยง้ในองคก์ารว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถเปิดเผยและจดัการ
ได้ภายในองค์การ ซ่ึงไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ จึงทาํให้วฒันธรรมองค์การด้านการจดัการกับความ
ขดัแยง้ในองคก์าร ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
   ดงันั้น จะเห็นไดว้่าระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้ใน
องคก์าร ไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์าร ของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิ
ริราช 
  2.3  วัฒนธรรมองค์การด้านการมีส่วนร่วมในองค์การ  ของพนักงานธนาคารออมสินไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารกบัความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองค์การ ด้านความ
ปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 
   พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
องคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์าร อยูใ่นระดบัมาก ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อ
องคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีเพราะธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช มีการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานหรือสมาชิก
องคก์ารมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทั้งในระดบันโยบาย และการปฏิบติังานมีการกระจายอาํนาจใหพ้นกังานทุกคน
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือการปฏิบติังานท่ีดีอยูแ่ลว้ และพนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์าร
ดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ารอยู่ในระดบัมากเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ ซ่ึงไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารจึงทาํให้
วฒันธรรมองค์การดา้นการมีส่วนร่วมในองค์การ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึงขดัแยง้กบั
งานวิจยัของ จารุณี วงศค์าํแน่น (2537, หนา้ 72-73) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณีของ
พนกังานสายงานสนบัสนุนการปฏิบติังานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
   ดงันั้น จะเห็นไดว้่าระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์าร ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร ของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช 
  2.4  วฒันธรรมองค์การด้านการทาํงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารออมสิน มีความสัมพนัธ์กับ
ความผูกพนัต่อองค์การกับความผูกพนัต่อองค์การ ดา้นความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องคก์าร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อ
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องคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
   พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
องคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีม มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อ
องคก์าร ดา้นความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกในองคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีเพราะพนกังานมีการร่วมมือร่วมใจกนัทาํงาน การช่วยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกนั โดยท่ีพนกังานมีความห่วงใย 
ใกลชิ้ดสนิทสนมซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงการท่ีพนักงานเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนพนักงานดว้ยกนั ผูบ้งัคบับญัชามีการ
ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังาน โดยมุ่งประโยชน์ขององคก์ารเป็นหลกั มีผลทาํให้พนกังานมีความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร มีความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร และความปรารถนาท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกในองคก์ารต่อไป ซ่ึงวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมเป็นปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยให้
องคก์ารดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ หรือทาํใหส้มาชิกในองคก์ารอยูใ่นองคก์ารอยา่งอบอุ่น มีความสุข และทาํให้
พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์าร มีผลต่อองคก์ารในการพฒันาใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ไปได ้ขณะเดียวกนับาง
องคก์ารมีวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมตํ่า เป็นอุปสรรคใ์นการพฒันาองคก์าร ก่อให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคใ์นทาํงานของพนกังานส่งผลต่อการพฒันาองคก์าร ดงัท่ี สุนทร วงศไ์วศยวรรณ (2540, หนา้ 10-11) ได้
กล่าวว่า ผูก่้อตั้ง ผูน้าํต่างๆ และสมาชิกองคก์ารต่างก็มีส่วนร่วมในการสร้างและกาํหนดทิศทางของวฒันธรรม
องค์การ ดังนั้นวฒันธรรมองค์การด้านการทาํงานเป็นทีมของพนักงานในองค์การจึงมีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานขององคก์าร โดยท่ีวฒันธรรมองคก์ารดา้นการทาํงานเป็นทีมจะช่วยเสริมสร้าง
ความผูกพนัให้กบัสมาชิกขององค์การ ทาํให้เกิดเอกลกัษณ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของสมาชิกในองค ์และยงั
ส่งผลถึงความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์ารและเสถียรภาพขององคก์ารทาํให้เกิดภาพพจน์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับแก่สังคม
ทัว่ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ (2550, หน้า 86) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจเม่ือตอ้งทาํงานเป็นกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มยอมรับซ่ึงกนัและกนั ขา้ราชการพยาบาลคิดว่า
การทาํงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม จะทาํใหง้านออกมาดีกวา่ทาํงานคนเดียว  
   ดังนั้ น  จะเห็นได้ว่าระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การด้านการทํางานเป็นทีมมี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช 
  2.5  วฒันธรรมองค์การด้านความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายาม
อยา่งมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
   พนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
องคก์ารดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน อยูใ่นระดบัมาก มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความเช่ือมัน่ใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพื่อ
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องคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะดว้ยลกัษณะงานของพนกังานธนาคาร
ออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช จาํเป็นตอ้งใชข่้าวสารขอ้มูล ท่ีรวดเร็วและน่าเช่ือเถือเพื่อนาํไปใชใ้น
การทาํงาน จึงตอ้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานเพื่อแลกเปล่ียนข่าวสารขอ้มูลระหว่าง นอกจากน้ีการ
พนกังานมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน จะทาํใหมี้ทศันคติท่ีดีกบัองคก์าร เสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานท่ี
ดีต่อองคก์าร เม่ือบรรยากาศในองคก์ารดีย่อมมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Steers (1987) อา้งถึงใน ขนิษฐา เฑียรสิงห์ (2547, หนา้ 57 - 58) พบว่า ความเก่ียวพนัทางสังคมกบัเพื่อน
ร่วมงาน เช่น การมีโอกาสเขา้สังคม พบปะพูดคุยกบัเพื่อนฝูงในท่ีทาํงาน รวมทั้งผูบ้งัคบับญัชา จะเป็นปัจจัย
กาํหนดความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์าร และพบวา่ ความไวว้างใจระหว่างบุคคลมีความสาํคญัต่อโครงสร้างของระบบ
สังคมและทศันคติ และพฤติกรรมของผูอ้ยู่ร่วมกนัในสังคม การท่ีบุคคลมองเห็นว่าสภาพแวดลอ้มทางสังคมใน
องคก์ารมีลกัษณะของความร่วมมือ ความเป็นมิตร จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความเช่ือมัน่ในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะใชค้วามพยายามอย่างมากท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์าร และความผูกพนั
ต่อองคก์ารโดยรวม 
   ดงันั้น จะเห็นไดว้่าระดบัความคิดเห็นต่อวฒันธรรมองคก์ารดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน 
มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 3 เขตศิริราช 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1.  เสนอให้ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้วฒันธรรมให้มีลกัษณะการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรคใ์ห้มี
มากยิง่ข้ึนในดา้นผลงานและความกา้วหนา้ มุ่งแสวงหาโอกาสหรือสร้างส่ิงใหม่ ใหเ้สรีและความคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ 
ในการทาํงาน ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความห่วงใยต่อพนักงานในองคก์าร เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภายในองคก์าร โดยการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน สนบัสนุนการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
จุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกนั เพื่อใหไ้ปถึงเป้าหมายขององคก์ารพร้อมทั้งสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ในการทาํงาน
ระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในแบบท่ีไม่เป็นทางการมากข้ึน 
 2.  เสนอให้ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้วฒันธรรมให้มีลกัษณะการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรคใ์ห้มี
มากยิง่ข้ึนในดา้นผลงานและความกา้วหนา้ มุ่งแสวงหาโอกาสหรือสร้างส่ิงใหม่ ใหเ้สรีและความคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ 
ในการทาํงาน ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความห่วงใยต่อพนักงานในองคก์าร เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภายในองคก์าร โดยการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน สนบัสนุนการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง
จุดมุ่งหมายในการทาํงานร่วมกนั เพื่อใหไ้ปถึงเป้าหมายขององคก์ารพร้อมทั้งสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ในการทาํงาน
ระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในแบบท่ีไม่เป็นทางการมากข้ึน 
 3.  เสนอใหผู้บ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัและส่งเสริมใหพ้นกังานมีระดบัการศึกษาท่ีสูง โดยมีกองง
ทุนเพื่อการศึกษาต่อสาํหรับพนงังานในองคก์ารท่ีมีความประสงคจ์ะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้
พนักงานได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน และนําความรู้ท่ีได้เรียนรู้มา มาพฒันาและ
ปรับปรุงในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพภายในองคก์ารมากข้ึน ดา้นบุคลากรตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรตามขั้นตอน 
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 4.  เสนอให้ผูบ้ริหารควรส่งเสริมวฒันธรรมขององค์การด้านการทาํงานเป็นทีม โดยการยอมให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการตดัสินในยอมรับซ่ึงกนัและกนั และเนน้ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์าร
โดยการทาํงานเป็นกลุ่มมากกว่าต่างคนต่างทาํงาน นอกจากน้ีองคก์ารควรส่งเสริมและรักษาการทาํงานเป็นทีมท่ีมี
อยูใ่หดี้ยิ่งข้ึน อาจมีการมอบหมายงานใหพ้นกังานทาํเป็นทีมมากข้ึน ซ่ึงอาจมีการศึกษาแนวทางในการทาํงานกนั
เป็นทีม ซ่ึงอาจมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน 
 5.  เสนอใหผู้บ้ริหารควรช้ีแจงใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจรับรู้ถึงวฒันธรรมขององคก์ารดา้นระบบการให้
รางวลัและผลตอบแทน โดยช้ีแจงใหพ้นกังานไดเ้ขา้ใจรับรู้ถึง หลกัเกณฑ ์ระบบการให้รางวลัและผลตอบแทน 
โดยองคก์ารควรมุ่งเนน้การใหร้างวลัและผลตอบแทนแก่พนกังานผูท่ี้มีผลการดาํเนินงานดีมากกว่าการใชร้ะบบ
อุปถมัภ ์ใชห้ลกัเกณฑก์าํหนดเง่ือนไขให้ชดัเจนในการให้รางวลัและผลตอบแทน มีความเป็นธรรม ซ่ึงการจ่าย
ค่าตอบแทนของธนาคารออมสิน การจัดสวสัดิการและการจ่ายค่าตอบแทนของธนาคารออมสิน ควรจัดให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน มีความเหมาะสมและมีความยุติธรรม 
เช่น ค่ารักษาพยาบาล วนัหยดุ วนัลา เงินสาํรองเล้ียงชีพ เพ่ือจะไดต้อบสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ใหม้ากและ
ครอบคลุมท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ รวมทั้ งการจ่ายค่าตอบแทนไม่ควรพิจารณาจากความแตกต่างของเพศ ระดับ
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และอายกุารทาํงานแต่ควรพิจารณาจากผลการทาํงาน พฤติกรรมการทาํงาน และมีเกณฑ์
ในการประเมินผลการทาํงานอยา่งมีมาตรฐาน และมีความยุติธรรม เพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหพ้นกังานพร้อมท่ีจะทุ่มเท
การทาํงานใหก้บัองคก์ารต่อไป 
  6.  เสนอใหผู้บ้ริหาร ควรมีส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ารดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน โดยการ
จดักิจกรรม การฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มความรู้อย่างสมํ่าเสมอ และส่งเสริมให้
พนกังานไดมี้การปฏิสมัพนัธ์กบัพนกังานดว้ยกนัและผูบ้ริหาร เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานทุกระดบั
ภายในองคก์าร มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั เกิดความรัก ความเขา้ใจกนัมากข้ึน เช่น การจดัประชุมสัมมนา การจดั
กิจกรรมพฤติกรรมกลุ่ม หรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
  7.  เสนอใหผู้บ้ริหารควรมีการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ารดา้นการจดัการกบัความขดัแยง้ในองคก์าร 
โดยใหห้ัวหนา้งานควรมีการยอมรับความขดัแยง้และรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและส่งเสริมให้มี
การนาํขอ้ขดัแยง้มาปรึกษาหารือเพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัใหม้ากข้ึน และเม่ือมีขอ้ขดัแยง้เกิดข้ึนควรมีการปลูกฝังให้
พนกังานคาํนึงถึงผลกระทบต่อความสาํเร็จขององคก์ารควบคู่ไปกบัการทาํงานทาํใหพ้นกังานรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์การ ในขณะเดียวกนัจาํเป็นตอ้งลดวฒันธรรมองค์การแบบราชการให้น้อยลง การติดต่อส่ือสาร การ
ประสานและส่ังการในองคก์าร อย่าเป็นทางการมากนกั การปฏิบติังานหรือแกปั้ญหาต่างๆ อย่าทาํแบบเดิม ๆ ท่ี
เคยทาํมา ท่ีให้ท ํางานตามระเบียบหรือข้อบังคับการปฏิบัติงานต่างๆ กําหนดไว้อย่างชัดเจน ให้ปรับตัว
เปล่ียนแปลงกบัภาวะต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการยดืหยุน่การทาํงานไวอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
 8.  เสนอให้ผูบ้ริหารควรสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทาํงานใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานใน
องคก์าร ซ่ึงความพึงพอใจน้ีจะช่วยใหพ้นกังานรู้สึกว่าชีวิตของตนในองคก์ารมีคุณค่า ยงัช่วยลดการเป็นปฏิปักษ์
ต่องานท่ีทาํอีกดว้ย เน่ืองจากความเป็นจริง ความขดัแยง้ระหว่างพนกังานกบัองคก์ารเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ ซ่ึง
ความขดัแยง้น้ีจะนําไปสู่ความไม่พึงพอใจ ความผูกพนัต่อองค์การ และยงัส่งผลเสียต่อพนักงานทาํให้เกิด
พฤติกรรมในทางลบต่างๆ เช่น การขาดงาน การละท้ิงหนา้ท่ี และนาํไปสู่การลาออกจากงาน 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาถึงความผูกพนัต่อองคก์าร ในแง่ของการสร้างประสิทธิการทาํงานในดา้นต่างๆ 
อนัเน่ืองมาจากความผูกพนัต่อองคก์าร เพื่อท่ีจะทราบว่าความผูกพนัต่อองคก์ารสามารถช่วยสร้างประสิทธิภาพ
ต่อองคก์ารในดา้นใด  
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์าร กบัแนวโนม้การลาออกของพนกังานเพื่อหา
ปัจจยัร่วมท่ีสามารถอธิบายว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีสามารถสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารและแนวโนม้การลาออกของ
พนกังานได ้เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีสมบูรณ์ 
 3.  ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อองคก์ารต่างๆ หากพนกังานไม่มีความผูกพนัต่อองคก์ารและแนว
ทางการสร้างเสริมความผกูพนัต่อองคก์ารเพือ่ท่ีจะไดส้ร้างความผกูพนัต่อองคก์ารข้ึนมาเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร
ต่อไป 
 4. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลเน่ืองจากความผูกพนัต่อองคก์าร เช่น ผลการปฏิบติังาน การ
ขาดงาน การละท้ิงหนา้ท่ี และการลาออกจากงาน รวมทั้งแรงจูงใจร่วมดว้ย ซ่ึงมกัเป็นประเด็นหลกัท่ีควรจะตอ้งมี
ความสมดุลกนั และเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จึงจะก่อใหเ้กิดความผลการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อจะไดม้องเห็นถึงความสาํคญัของความผกูพนัต่อองคก์ารไดช้ดัเจนมากข้ึน ซ่ึง
น่าจะทาํใหผู้ท้าํการวิจยัพบขอ้มูลท่ีชดัเจนและน่าสนใจมากข้ึน 
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ความคดิเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้ระบบอินทราเน็ต เพื่อการส่ือสาร 
ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรของบริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน) กรณศีึกษา:  

ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงท่ี 3.1* 
The opinion about efficiency of Intranet System within the  

Metropolitan Sales and Customer  Services Depar tment 3.1, TOT Co, Ltd 
 

นางรจเรข  ปัญญาธีระ** 
Mrs. Rochjarek punyateera 

 
บทคดัย่อ 
           การวิจัยเร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้ระบบ
อินทราเน็ตเพ่ือการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 
3.1  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายใน
องคก์รของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) 
ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1 จาํนวน 226  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
และไค-สแควร์  
 ผลการวิจยัพบว่า  พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อการ
ส่ือสารภายในองคก์รของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1 ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการนาํเสนอ และดา้นประโยชน์ พนกังานมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบ
อินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมี
อายุต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้ระบบอินทราเน็ตเพ่ือการส่ือสารด้านการบริการ 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ การเรียกดูสืบคน้ขอ้มูลในองคก์ร การประชาสัมพนัธ์และประกาศต่าง ๆ 
และการฝึกอบรม พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัและระดบัตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการ
ใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสาร ดา้นการใช้งานและความสามารถ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ระบบอินทราเน็ตขดัขอ้งไม่สามารถใชง้านไดบ่้อย 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the opinion about efficiency of  TOT Intranet System 
and to compare the opinion about efficiency of  TOT Intranet System classified base on characteristic 
demographics. The samples in this study were 226 employees which collected by demographics classified 
within the Metropolitan Sales and Customer Services Department 3.1. The methodologies used in this research 
were answering questionnaires and data analysis using frequency, percentile, mean, standard deviation, t-test,  
F-test and Chi-square. 
 The research results found that the overall satisfaction on intranet system within organization is in 
the level of medium. When considered in different aspects, the satisfactory level is given for presentation and 
benefit aspects intranet. In the servicing aspect of intranet, the opinion with statistical difference at significant 
level of 0.05 in the samples of different age groups. In this regard, there are 3 different categories in the 
servicing aspect that are significantly different level of 0.05, which are searching database within organization, 
information and announcement, announcing and training. The opinion in the accessibility of intranet and 
performance of users were significantly different level of 0.05 in the samples with different ages and positions. 
One of the most significant different level of 0.01 in this category is intranet crash causing its in accessibility. 
 
ความนํา 
                 นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นต่าง ๆ  ไดมี้การพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา มีการคิดคน้ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นแต่ละด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นอีกเทคโนโลยหีน่ึงท่ีมีการพฒันาเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่หลงัสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
จนถึงปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศกาํลงัมีบทบาทสาํคญัในยคุแห่งขอ้มูลข่าวสารสังคมกาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่
สังคมดิจิตอล มีการติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็วฉับไวไร้พรมแดน หรือ ยุคโลกาภิวตัน์  อินเทอร์เน็ต (Internet)  
นบัว่าเป็นนวตักรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ยงัไดเ้พิ่มขีดความสามารถ
ใหโ้ดดเด่นข้ึนไปอีก  เม่ือสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองใหส้ามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนัได ้  
เรียกว่า  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)  ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายท่ีมีขอบเขตการใช้งาน
กวา้งขวางและเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในโลก     
                 ระบบอินทราเน็ต (Intranet)  เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในปี 2539  และไดรั้บความนิยมมาก ซ่ึงเป็นอีก
เทคโนโลยีหน่ึงท่ีหลายองค์กรให้ความสนใจ   เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร   เป็นปัจจยัพื้นฐาน
สาํหรับการบริหารและการจดัการภายในองคก์รทั้งในภาครัฐและเอกชน รูปแบบท่ีสาํคญัในอินทราเน็ต คือ การ
ใช้ระบบเว็บเป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลและข่าวสารภายใน สามารถให้ขอ้มูลได้ทั้ งขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง หรือ
ภาพเคล่ือนไหว และเป็นเคร่ืองมือท่ีง่ายต่อการใชง้าน     นอกจากน้ียงัสามารถนาํเครือข่ายอินทราเน็ตเช่ือมต่อกบั
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดท้ั้งระบบอินทราเน็ตและระบบอินเทอร์เน็ตไป
พร้อม ๆ กนั  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานให้มีมากขึ้น รวมทั้งสนบัสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารไป
ยงัหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ยความรวดเร็ว  การนาํระบบอินทราเน็ตมาใชใ้นองคก์รทาํใหก้ารจดัการทางดา้นทรัพยากร
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ระบบและทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถวางแผนการใชเ้ทคโนโลยีและพฒันาการใชไ้ดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง  สามารถทาํการตรวจสอบการปฏิบติังานไดโ้ดยง่าย เพราะเอกสารและขอ้มูลถูกจดัเก็บในรูปดิจิตอล 
หรือฐานขอ้มูล (Database)  ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเรียกดูไดต้ามระดบัการใชง้านท่ีกาํหนด ในท่ีสุดก็จะส่งผลใหก้าร
นาํเทคโนโลยีมาใช้สําหรับการพฒันาระบบสารสนเทศในองค์กรมีประสิทธิภาพ ซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและการจดัการในองคก์ร   
                  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1  มีส่วนงานทั้งหมด 7 ส่วน
งาน  มีพนักงานจํานวน  554 คน แต่ละส่วนงานกระจายอยู่ในหลายพ้ืนท่ี  ทาํให้ขาดความคล่องตัวในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานดว้ยกนั จาํเป็นตอ้งหาวิธีการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีการ
นาํ “ระบบอินทราเน็ต” (Intranet) มาใช้ภายในองคก์ร    อินทราเน็ตเป็นเทคโนโลยีใหม่ ย่อมมีผลกระทบกับ
ผูใ้ชง้าน หรือ ผูป้ฏิบติังานภายในองคก์ร  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรูปแบบการทาํงาน  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุน
ทางดา้นเทคโนโลยีมีมากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยดัทรัพยากรต่าง ๆ   เช่น ช่วยปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจดัการเอกสาร ลดขั้นตอนการทาํงานทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ช่วยใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งคล่องตวั 
และลดค่าใชจ่้ายลงไดอ้ยา่งมาก  แต่ผลเสีย กอ็าจเกิดข้ึนไดห้ากเทคโนโลยดีงักล่าว ไม่เป็นท่ียอมรับและเกิดปัญหา
ข้ึนระหว่างการใชง้านบ่อยคร้ัง หรือใชง้านไปในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร เช่น การส่งจดหมายลูกโซ่  การแสดงความ
คิดเห็นแบบเสียดสี ป้ายร้าย ซ่ึงก็จะเป็นอุปสรรคในการทาํงานมากกว่าจะเป็นกลไกท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์รได ้การส่ือสารท่ีดีมีประสิทธิภาพจะช่วยทาํใหบุ้คคลในองคก์รมีความรู้ความเขา้ใจการใชง้าน ยอมรับ
วิธีการและเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
จากผูใ้ชง้าน ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถนาํมาพฒันาและปรับปรุงระบบอินทราเน็ตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายใน
องคก์รของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1 
 2.//เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสาร
ภายในองคก์ร ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายในองคก์ร ของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั     
   1.  ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นพนกังานฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1  บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวนพนกังาน  554 คน  
 2.  กลุ่มตัวอย่าง  คือพนกังานฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1 เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
สุ่มตวัอย่าง อยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie  และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  226 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง
งาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน (อายงุาน) จาํนวน  5 ขอ้ 
 2.2 พฤติกรรมการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพือ่การส่ือสาร จาํนวน  5 ขอ้ 
   2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อสารส่ือสารภายในองคก์ร  
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการนาํเสนอ ดา้นการบริการ ดา้นประโยชน์ และดา้นการใชง้านและความสามารถ 
จาํนวน  20   ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหว่างวนัท่ี 1- 15  พฤษภาคม 2551 ไดรั้บแบบสอบถาม
คืนมา จาํนวน  226 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test 
และไค-สแควร์ ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพ่ือการ
ส่ือสาร โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายใน
องคก์ร ของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารโดยใช ้ไค–สแควร์  (   2) 
 4.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใช้ระบบ
อินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  
F-test 
 5.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการ
ใชร้ะบบอินทราเน็ตเพ่ือการส่ือสารในการปฏิบติังานภายในองคก์ร จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี
ของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  64.16   อายุ 41 ปี – 50 ปี  ร้อยละ 47.35  
รองลงมา 30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ  22.12  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.83  รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี   
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ร้อยละ 26.11  ตาํแหน่งงาน ระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 76.99  รองลงมาหวัหนา้งาน ร้อยละ 18.14  ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน 21 ปี – 30 ปี   ร้อยละ 40.26  รองลงมา 10 ปี – 20 ปี  ร้อยละ 38.94    
 2.  พฤติกรรมการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสาร 
  พนกังานมีพฤติกรรมการใชอิ้นทราเน็ตเพื่อการส่ือสาร สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบอินทราเน็ตหรือไม่ พนักงานส่วนใหญ่  มีความรู้ความ
เขา้ใจในการใชร้ะบบอินทราเน็ต ร้อยละ  91.15 และไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบอินทราเน็ต ร้อยละ 
8.85 
 2.  จาํนวนคร้ังท่ีท่านเขา้ไปใชง้านระบบอินทราเน็ตต่อวนั พนกังานส่วนใหญ่ใชง้านนอ้ยกว่า  3 คร้ัง  
ร้อยละ 46.02  รองลงมาใชง้าน 3 – 5 คร้ัง ร้อยละ 29.65   
 3.  ระยะเวลาในการใช้งานในแต่ละคร้ัง  พนักงานส่วนใหญ่ใช้งานตํ่ากว่า 30 นาที  ร้อยละ 46.46  
รองลงมาใชง้าน 30 – 60 นาที  ร้อยละ  39.38   
   4.  ช่วงเวลาใดท่ีท่านเขา้มาใช้อินทราเน็ตมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้อินทราเน็ต
ระหวา่งทาํงาน ร้อยละ 50.89  รองลงมาช่วงพกักลางวนั ร้อยละ 23.89 
 5.  ท่านใชบ้ริการระบบอินทราเน็ตของบริษทัเพื่อประโยชน์ทางดา้นใดมากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใชป้ฏิบติังาน ร้อยละ 45.13  รองลงมาใชเ้พ่ือรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 40.71   
 3.  ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้ระบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายในองค์กรของ 
บริษัท ทโีอท ีจาํกัด (มหาชน) กรณศีึกษา: ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที ่3.1   
 พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ตในภาพรวม  อยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการนําเสนอ 
 พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.50-3.70)  ทุกรายการ คือ 
 1.สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล 
 2. ขอ้มูลท่ีนาํเสนอมีความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
 3. รูปแบบ  และเทคนิคท่ีใชใ้นการแสดงขอ้มูลบนอินทราเน็ตมีความทนัสมยั ดึงดูดใจให้ เขา้ไปใช้
งาน 
 4. การเช่ือมโยง (link)ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 5. ความเร็วของการแสดงผลขอ้มูลเวบ็เพจแต่ละหนา้บนเครือข่ายอินทราเน็ต 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อายุต ํ่ากว่า 30 ปี และ 50 ปีข้ึนไป ตาํแหน่งงานระดบัหวัหนา้ 
และผูบ้ริหาร  ระยะเวลาปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 10 ปี และ 30 ปีข้ึนไป 
 ด้านการบริการ 
 พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61) จาํนวน 1 รายการ คือ การเรียกดูสืบคน้ขอ้มูลในองคก์ร 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังาน เพศชายและเพศหญิง อาย ุ50 ปีข้ึนไป ทุกระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน
ระดับปฏิบติัการ และหัวหน้างาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 ปี ระยะเวลาปฏิบติังาน 10- 20 ปี และ 
ระยะเวลาปฏิบติังาน 21 – 30 ปี 
 ด้านประโยชน์ 
 พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.67-3.85)  ทุกรายการ คือ 
 1.  ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานการใชก้ระดาษลดนอ้ยลง และติดต่อส่ือสารไดม้ากข้ึน 
 2. เป็นส่ือกลางในการส่ือสารขอ้มูล ภายในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     
 3. เกิดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
 4.  ช่วยในการประสานงานใหดี้ยิง่ข้ึนและเพิม่ ความรวดเร็วในการทาํงาน 
 5. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากระบบอินทราเน็ตทาํใหก้ารทาํงานสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนักงานเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอายุ ทุกระดบัการศึกษา  ทุกระดบั
ตาํแหน่งงาน และทุกระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 ด้านการใช้งานและความสามารถ 
 พนกังานมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.97-3.27) ทุกรายการ คือ 
 1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน ไม่ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพตํ่า 
 2.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีต่อพว่งกบัคอมพวิเตอร์ เช่น สแกนเนอร์เคร่ืองพร้ินเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 
 3.  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการซ่อมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีนอ้ย 
 4.  สามารถสอนระบบอินทราเน็ตใหก้บัเพื่อนร่วมงานได ้
 5.  ระบบอินทราเน็ตขดัขอ้งไม่สามารถใชง้านไดบ่้อย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชายและเพศหญิง อายุ 30 ปี- 40 ปี  อาย ุ41 ปี -50 ปี และอาย ุ50 ปี
ข้ึนไป ทุกระดบัการศึกษา ทุกระดบัตาํแหน่งงาน และทุกระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 4.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคดิเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้ระบบอินทราเน็ต
เพื่อการส่ือสารภายในองค์กร ของพนักงาน จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการใช้ระบบ
อินทราเน็ต เพื่อการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็น
ในภาพรวม ของพนกังาน จาํแนกตาม อาย ุและตาํแหน่งงาน แตกต่างกนัอยา่ง  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านการบริการ พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ 
คือ 
 1.  การเรียกดูสืบคน้ขอ้มูลในองคก์ร 
 2.  การประชาสมัพนัธ์ และประกาศต่าง ๆ 
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 3.  การฝึกอบรม 
 ด้านการใช้งานและความสามารถ  พนักงานท่ีมีอายุต่างกนัและระดับตาํแหน่งงานต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า พนักงานท่ีมี
ระดบัตาํแหน่งงานต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ระบบอินทราเน็ตขดัขอ้งไม่สามารถใชง้านไดบ่้อย 
 พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ สามารถสอนระบบอินทราเน็ตใหก้บัเพ่ือนร่วมงานได ้
 5.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ระบบอินทราเน็ต  ของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ระบบอินทราเน็ตของพนักงาน  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบวา่ 
 1.  ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในการใชร้ะบบอินทราเน็ตหรือไม่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
พฤติกรรมการใชร้ะบบอินทราเน็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. ระยะเวลาในการใชง้านแต่ละคร้ัง พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้ระบบ
อินทราเน็ต แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 และพนักงานท่ีมีอายุต่างกนั มีพฤติกรรมการใชร้ะบบอินทราเน็ต แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสารภายใน
องค์กรของ บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน)  กรณีศึกษา: ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1  ได้ขอ้มูล
เก่ียวกบัพนกังานประกอบดว้ย  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
(อายงุาน)  พฤติกรรมการใชร้ะบบอินทราเน็ต และความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ต
เพือ่การส่ือสาร ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.16 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 62.83  ระดบัตาํแหน่งงาน ระดบัปฏิบติัการ ร้อยละ 76.99   
    พฤติกรรมการใชร้ะบบอินทราเน็ตเพื่อการส่ือสาร พนกังานมีความรู้ในการใชร้ะบบอินทราเน็ต 
ร้อยละ 91.15 จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ไปใชง้านต่อวนั น้อยกว่า 3 คร้ัง  ร้อยละ 46.02 ระยะเวลาในการใช้งาน ตํ่ากว่า       
30 นาที ร้อยละ 46.46  ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชง้าน ใชร้ะหว่างทาํงาน ร้อยละ 50.89  ใชร้ะบบอินทราเน็ตเพ่ือประโยชน์
ทางใด ใชป้ฏิบติังาน ร้อยละ 45.13 
 2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใช้ระบบอินทราเน็ตเพ่ือการส่ือสารภายในองค์กร  
จาํแนกตามดา้นต่าง ๆ พบวา่  ดา้นการนาํเสนอ พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60)  และ
ดา้นประโยชน ์พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77)  
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 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประทีป ศิรธนาสวสัด์ิ (2549) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นและ
พฤติกรรมของพนักงานท่ีมีต่อการใช้ระบบอินทราเน็ต  ของกลุ่มบริษัท  จัสมิน  พบว่า พนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  มีตาํแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ 
 พฤติกรรมของพนักงานท่ีมีต่อการใชร้ะบบอินทราเน็ตพบว่า พนกังานส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้
งาน  ระดบัใชบ่้อยคร้ัง ช่วงเวลาท่ีใชง้าน ใชใ้นระหว่างเวลางาน ใชง้านจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทาํงานของ
ตนเอง 
 3.//ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้ระบบอินทราเน็ต ความคิดเห็นของพนักงาน ดา้นประสิทธิภาพของ
ระบบอินทราเน็ต ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งานระบบอินทราเน็ต และด้านบริการต่าง ๆ ในระบบ
อินทราเน็ต อยูใ่นระดบัดี 
 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เสนีย ์ เขตสกุล (2547) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรม
ของพนกังานต่อการใชง้านระบบอินทราเน็ต ของธนาคารออมสินสาํนกังานใหญ่ พบว่า พนกังานธนาคารออมสิน       
ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปฏิบัติงานในตาํแหน่ง
พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความรู้ความเขา้ใจและประโยชน ์ท่ีไดรั้บจากการใชง้านระบบอินทราเน็ต โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และพฤติกรรมในการใชง้านระบบอินทราเน็ต พบว่าพนกังานส่วนใหญ่ใชบ้ริการหนา้ข่าวออมสิน
วนัละหลายคร้ัง 
 จากขอ้คน้พบดังกล่าวเป็นไปตามคุณลักษณะและคุณภาพของระบบอินทราเน็ตท่ีช่วย ในการ
ติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา ทาํใหก้ารบริหารจดัการในองคก์ร มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ มีบุคลากรจาํนวนมาก อินทราเน็ตจะช่วยใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และทัว่ถึง 
 4.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ระบบอินทราเน็ตของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั และระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการใชร้ะบบอินทราเน็ต
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 รายการระยะเวลาในการใชง้านแต่ละคร้ัง และมีพฤติกรรมการ
ใชร้ะบบอินทราเน็ตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  รายการความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบ
อินทราเน็ต 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ ประทีป  ศิรธนาสวสัด์ิ (2549) ท่ีพบว่าพนักงานท่ีมีเพศ  อาย ุ
ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสายวิชาชีพในการทาํงาน แตกต่างกัน                 
มีพฤติกรรมการใชง้านระบบอินทราเน็ตแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วสันต ์รติทวีทรัพย ์(2548) 
ศึกษาเร่ือง การใชอิ้นทราเน็ตเพื่อความสามารถในการส่ือสารระดบัองคก์รของ บริษทั ยูเน่ียนเทคโนโลยี จาํกดั 
ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.40  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
ร้อยละ 40.90 ระดบัตาํแหน่งอยูใ่นระดบัพนกังานทัว่ไป ร้อยละ 47.90 
 2.  ปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และระดับตาํแหน่งของ
พนกังาน บริษทั ยเูน่ียนเทคโนโลย ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชอิ้นทราเน็ตโดยรวมอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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 จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ช้ระบบอินทราเน็ต ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ซ่ึงทาํงานอยู่ใน 
office ดงันั้นการท่ีองคก์รใชร้ะบบอินทราเน็ตเพือ่การส่ือสาร ผูบ้ริหารควรพิจารณาความรู้ความสามารถในการใช้
ระบบอินทราเน็ตของบุคลการ รวมถึงการเพ่ิมบริการโปรแกรม หรือซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ ติดตามแกไ้ขปัญหา รวมทั้ง
คุณภาพของอุปกรณ์ใหพ้นกังานสามารถใชร้ะบบอินทราเน็ตอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องคก์ร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการใชร้ะบบอินทราเน็ต   เพื่อการส่ือสาร
ภายในองคก์รของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษา: ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 3.1  ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการใหบ้ริการของพนกังานท่ีใชร้ะบบอินทราเน็ต ไดอ้ยา่ง       
มีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นการนาํเสนอ ควรมีการพฒันารูปแบบในการนาํเสนอท่ีใช้แสดงขอ้มูลบนอินทราเน็ตให้มี
ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และสามารถใชง้านไดง่้าย 
 2.  ดา้นการบริการ เจา้หน้าท่ีดูแลระบบควรนาํขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังานเขา้ในระบบ และ
ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหพ้นกังานเขา้ไปใชง้านในระบบอินทราเน็ต และเพ่ือใหพ้นกังานไดเ้ขา้ไปสืบคน้ขอ้มูล
ต่าง ๆ ของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง นโยบายในการบริหาร  ระเบียบ คาํสั่ง ขอ้บงัคบั ประกาศ  ข่าวสาร  และ
ติดตามเก่ียวกบัการฝึกอบรมเพ่ือพนกังานจะไดท้ราบหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเปิดและสามารถสมคัรเขา้รับการอบรม
ผา่นระบบอินทราเน็ต เพ่ือประโยชนส์าํหรับพนกังาน 
 3.  ดา้นประโยชน์ พนักงานสามารถพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง  โดยการฝึกฝนการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบงานท่ีใชส้าํหรับปฏิบติังานภายใน เพื่อทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็วและ   
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  และสร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังานช่วยประหยดัคา่ใชจ่้ายขององคก์รใหม้ากข้ึน  โดยการเปล่ียน
มาใชร้ะบบอินทราเน็ตในการปฏิบติังานแทน 
 4.  ดา้นการใชง้านและความสามารถ ควรมีการสาํรวจเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละหน่วยงานและจดัหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้พียงพอกบัปริมาณของงาน  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน และควรมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ประจาํแต่ละส่วนงาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ควรศึกษาพฤติกรรมและความสามารถในการใชง้านระบบอินทราเน็ตของพนกังาน 
 2.  ควรศึกษาถึงการใชร้ะบบงานภายในขององคก์ร ผา่นระบบอินทราเน็ต 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท น่ิมซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด   
สาขาพทุธมณฑล  สาย 5* 

Factors that effect transpor ting goods service at Nimseeseng1988 Co., Ltd. 
 

       นางสาวกาญจนา โมฆรัตน์** 
   Miss kanjana Mokharat 

 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง1988 จาํกดั  สาขาพุทธมณฑล สาย 5 และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของ
ผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ จาํนวน 169 ราย เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการของบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จาํกดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้นคือ ด้าน         
การบริการของพนกังาน ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ี
มีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูใ้ช้บริการมี          
ความคิดเห็น ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
เพศ และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการ ดา้นการบริการของพนักงาน และ
กระบวนการในการให้บริการ  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านละ 1 รายการ สําหรับ          
ดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลย ีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 อยา่งละ 1 รายการ 
 

Abstract 
The purpose of this study were to recognize factors that effect transporting goods service at 

Nimseeseng1988 Co.,Ltd. Putanonthon 5 branch and to compare factors that effect transporting goods service 
based on demographic characteristics. The samplings were distributed to 169 customers. The questionnaires 
were used as a research tool. Statistical techniques frequency, percentage, mean, standard deviation t-test and 
analysis of variance were applied to analyze data.  

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 This study found that customers in general had opinion toward factors that effect transporting 
goods service at Nimseeseng1988 Co.,Ltd.  at high level. When considered each factor, the study discovered 
that service, location and procedure were rated at high level. By comparison of factors that effect transporting 
goods service based on demographic characteristics indicated that there was no statistical difference at 
significant level. When considered each  aspect, difference of age and gender had opinion toward service factor 
and procedure factor with statistical difference at significant level of 0.05 in 1 item. In regard of equipments and 
technology, difference of age and average monthly income indicated statistical difference at significant level of 
0.05 and 0.01 in each item.     
 
ความนํา 
 บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั เป็นอีกบริษทัท่ีไดด้าํเนินธุรกิจการบริการขนส่งสินคา้ทางบกโดย
รถยนต์บรรทุกมานานกว่า 3 ทศวรรษ ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2514 เร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจขนส่งท่ีตลาดวโรรส จงัหวดั
เชียงใหม่ หลงัจากนั้นเร่ิมขยายสาขาตามจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคเหนือ ตอนบนและกรุงเทพฯ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการลูกคา้และรองรับระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโต บริษทัฯ ได้ขยายการให้บริการให้ครบวงจรมากข้ึน โดย
ใหบ้ริการการกระจายสินคา้ ระบบ Logistic เปิดใหบ้ริการส่งสินคา้ด่วน Nim see seng Express คลงัสินคา้และ
ห้องเยน็ใหเ้ช่าและเก็บสินคา้ มีการนาํระบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพฒันาการบริการขนส่ง
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 การขนส่ง  (transportation) เ ป็นปัจจัยพื้ นฐานอย่างหน่ึง ท่ี เ ป็นรากฐานสําคัญใน 
การพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศในฐานะกิจการสาธารณูปโภค ทาํให้มีการขยายตลาดเกิดการผลิตขนาด
ใหญ่ เป็นการปรับระดบัอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ในตลาด โดยการเคล่ือนยา้ยผลผลิตหรือปัจจยัการผลิตจาก
ท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงซ่ึงอยู่ห่างไกลกนัออกไป เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตในแต่ละทอ้งถ่ิน
ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ การขนส่งในประเทศไทยมีรูปแบบการขนส่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ 
ไดแ้ก่ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางบก ซ่ึงการขนส่งสินคา้แต่
ละประเภทมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัออกไปปัจจุบนัการขนส่งสินคา้ทางบกโดยรถยนต์บรรทุกเป็นรูปแบบ
การขนส่งสินคา้ภายใน ประเทศท่ีนิยมมากท่ีสุด การขนส่งสินคา้ทางบกโดยรถยนตบ์รรทุกมีขอ้ดีคือ สามารถท่ีจะ
เขา้ถึงผูรั้บสินคา้และผูส่้งสินคา้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยไดดี้กว่าการขนส่งสินคา้ประเภทอ่ืน สามารถจดัส่งสินคา้
ไดบ่้อยกวา่การขนส่งสินคา้ประเภทอ่ืน 
 จากภาวการณ์การแข่งขนัในโลกของการทาํธุรกิจการบริการนั้นการทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจใน
ดา้นบริการและความมัน่ใจในการบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัยิ่ง เพราะ
หากเม่ือใดลูกคา้ไม่พอใจในบริการหรือไม่เช่ือมัน่ในการบริการแลว้บริษทักไ็ม่สามารถท่ีจะดาํรงและดาํเนินธุรกิจ
ต่อไปได ้การท่ีจะทาํให้บริษทัสามารถแข่งขนัและดาํเนินธุรกิจต่อไปไดน้ั้นผูป้ระกอบการแต่ละแห่งตอ้งมีการ
พฒันากลยทุธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นราคา การพฒันาสินคา้และการบริการใหดี้และ
ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
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 ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหก้ารบริการขนส่งสินคา้ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั 
สาขาพทุธมณฑล สาย 5 เพื่อนาํขอ้มูลและผลการวิจยัท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการและกาํหนดกล
ยทุธ์ในการบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นการสร้างยอดขาย
ใหเ้ติบโตข้ึน ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถแข่งขนัและดาํเนินธุรกิจดว้ยความมัน่คงมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั สาขา
พทุธมณฑล สาย 5  
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของผูใ้ช้บริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของ บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 
จาํกดั สาขาพทุธมณฑล สาย 5 ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการขนส่งสินคา้ต่างๆ ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จาํกดั สาขาพทุธมณฑล สาย 5 จาํนวนประมาณ 300 ราย  
 กลุ่ ม ตัว อย่ า ง เ ลื อกจ าก ลู กค้า ท่ี ม า ใช้บ ริ ก า รขน ส่ ง สินค้า ต่ า งๆ  ของบ ริษัท  จําน วน  
169 ราย ขนาดของ กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 4 
ขอ้ 

 2.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกัด สาขาพุทธ
มณฑล สาย 5 จาํนวน 4  ด้านคือ การบริการของพนักงาน สถานท่ีให้บริการ กระบวนการในการให้บริการ 
เคร่ืองมือและเทคโนโลยี จาํนวน 32 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ค่าระดบัของ        
ลิเคิร์ท (Likert) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหว่างวนัท่ี 1-30 ตุลาคม 2551 ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 
จาํนวน 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1 .  วิ เ ค ร า ะห์ ข้อ มู ลทั่ ว ไป ขอ งผู ้ต อบแบบสอบถ าม โด ย ใ ช้ค ว า ม ถ่ี  แล ะ ค่ า ร้ อ ยล ะ 
(percentage) 

2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดัสาขา พุทธมณฑล 
สาย 5 โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความคิดเห็นเก่ียวปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของลูกคา้ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 
จาํกดั สาขาพทุธมณฑล สาย 5 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.35 อายุ 25-35ปี ร้อยละ 51.76 รองลงมา 
36-45ปี ร้อยละ 27.06 อาชีพ รับจา้ง/บริษทัเอกชน ร้อยละ 71.76 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั  เท่ากบั ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.12 รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10, 000 บาท ร้อยละ 81.76 รองลงมา 10,000 -30,000       
ร้อยละ 10.00 

2. การวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการให้บริการของบริษทั น่ิมซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด ของผู้ใช้บริการ
จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผูใ้ช้บริการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.75) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี 
  ด้านการบริการพนักงาน 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71-4.14) จาํนวน 7 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1. พนกังานมีใบเสร็จรับเงินใหลู้กคา้ทุกรายการ และกล่าวคาํขอบคุณทุกคร้ัง 
  2. พนกังานมีการใหค้าํแนะนาํในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่เขา้ใจดว้ยความสุภาพ 
  3. ขั้นตอนในการใหบ้ริการมีความเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว 
  4. พนกังานมีความสุภาพอ่อนโยน 
  5. พนกังานมีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใหบ้ริการและสามารถใหข้อ้มูลไดโ้ดยรวดเร็ว 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกช่วงอาย ุทุกกลุ่มอาชีพ รายไดต้ ํ่ากว่า 10, 000 บาท 
และ 50, 000 บาทข้ึนไป  
  ด้านสถานทีใ่ห้บริการ 
  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00) เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X =4.62-4.63) จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. พื้นท่ีบริการมีความกวา้งขวางเพียงพอต่อผูรั้บบริการ 
  2.  หาง่ายและสะดวกในการมาใชบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ25-35 ปีและ 36-45 ปี ทุกกลุ่มอาชีพมีรายไดต้ํ่า
กวา่ 10,000 บาท 
  ด้านกระบวนการในการให้บริการ 
   ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.90-4.04) ทุกรายการ คือ 
   1. มีระบบการส่งสินคา้ถึงปลายทางท่ีแน่นอนตามวนัเวลาท่ีกาํหนด 
   2. มีการออกเอกสารใบ-รับส่งสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน 
   3. ความแม่นยาํในการจดัส่งสินคา้ไปยงัปลายทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   4. สินคา้ถึงปลายทางมีจาํนวนครบตามจาํนวนท่ีจดัส่งจากตน้ทาง 
   5. คุณภาพในบริการส่งสินคา้คุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่าย 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกช่วงอาย ุทุกกลุ่มอาชีพ และทุกกลุ่มรายได ้
  ด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลย  ี

  ผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.68-3.91) จาํนวน 4 รายการ คือ 

  1. มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 
  2. พนกังานสามารถระบุเวลาท่ีจดัส่งสินคา้ถึงปลายทางไดอ้ยา่งแม่นยาํ 
  3. มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั มาเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
  4. สินคา้คงสภาพเดิมหลงัการจดัส่งถึงปลายทาง 

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง ทุกช่วงอาย ุทุกกลุ่มอาชีพ รายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท 
,10,000-30,000 บาท และ50,000บาทขึ้นไป 

3. การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของบริษัท น่ิมซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด ของผู้
ให้บริการจาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 
จาํกดั สรุปไดด้งัน้ี 

 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการของ บริษทั 
น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นดงัน้ี 
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 ด้านการบริการของพนักงาน 
  ผูใ้ช้บริการท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ พนักงานมี
ความชาํนาญในการใหบ้ริการหรือการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดดี้ 

  ด้านกระบวนการในการให้บริการ 
  ผูใ้ช้บริการท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการออก
เอกสารใบ-รับส่งสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน 

  ด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลย  ี
  ผูใ้ช้บริการท่ีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มี
ระบบการส่งสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน 

  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการของ 
บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
ดงัน้ี 
  ด้านการบริการของพนักงาน 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ พนักงานมี
ความรู้ในเร่ืองรูปแบบการใหบ้ริการและสามารถใหข้อ้มูลไดโ้ดยรวดเร็ว 
  ด้านกระบวนการในการให้บริการ 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ มี
ระบบการส่งสินคา้ถึงปลายทางท่ีแน่นอนตามวนัเวลาท่ีกาํหนด 

  ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  ด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลย  ี
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 1 รายการคือ มี
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั สาขา
พุทธมณฑล สาย 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  ตาํแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัท่ีมี
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ผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกัด สาขาพุทธมณฑล สาย 5 ควรนํามา
อภิปรายดงัน้ี 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.35 อาย ุ25-35ปี ร้อยละ51.76 อาชีพรับจา้ง/บริษทัเอกชน 
ร้อยละ 71.76 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า10, 000 บาท ร้อยละ 81.76 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพรัตน ์
สิทธิ (2547) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของบริษทั นพรัตน์  เซอร์วิส  จาํกดั  อาํเภอ
นาหวา้  จงัหวดันครพนม ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 31-40 ปี  จบการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาถึงอนุปริญญาประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง  รายไดอ้ยูร่ะหว่าง  10,000-20,000 บาท และสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ ไพรัช สุวิทยศ์กัดานนท์ (2549) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการ
ให้บริการขนส่งของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั สาขาพุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบว่า ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการขนส่งของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั สาขาพทุธมณฑลสาย 2 กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 400 คน สรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือร้อยละ 89.00 อายุของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ25-34 ปี ร้อยละ  31.00 สถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นโสดร้อยละ57.50 วุฒิการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้
ร้อยละ 61.25 และอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานลูกจา้งบริษทัเอกชนร้อยละ 76.50 
จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากผูข้บัรถบรรทุกขนสินคา้มาส่งให้บริษทั
ท่ีดาํเนินการขนส่งสินคา้ไปส่งจังหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ส่วนใหญ่ผูข้บัข่ีรถจะเป็นเพศชาย ซ่ึงพนักงานของ
บริษทัเอกชน  ซ่ึงมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา อาย ุประมาณ 30 ปีข้ึนไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,000-
20,000 บาท 

2.  ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด  ของผู้ใช้บริการ  จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์  
 พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น เรียบลาํดบั ดงัน้ี ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ ( X = 4.00) 
ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ( X =3.97) และดา้นการบริการของพนกังาน ( X =3.66) เฉพาะดา้นเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยี อยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.36) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บรรยง เหล่าตระกูลงาม 
(2546) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศของ บริษทั การบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า ลูกคา้ท่ีมารับบริการเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ 
ใช้บ ริการขนส่งสินค้าทางอากาศของ  บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน )  โดยรวมอยู่ ในระดับ 
ความพึงพอใจ เม่ือแยกพิจารณารายด้านดังน้ี ด้านระบบการให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการและด้าน
สถานท่ีนั้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัพอใจ ในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อใช้บริการ และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ ไพรัตน์ สิทธิ (2547) ท่ีพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการบริการของพนกังาน  และมีความพึง
พอใจต่อระบบการให้บริการ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพรัช สุวิทยศ์กัดานนท์ (2549) ท่ีพบว่า ความ
คิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการขนส่งของบริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกัด สาขาพุทธมณฑลสาย 2 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมของการใหบ้ริการทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 เม่ือพิจารณารายดา้น 
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เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการมีค่าเฉล่ีย 3.93 และดา้นกลยทุธ์ในการ
ส่งเสริมการให้บริการมีค่าเฉล่ีย 3.57 จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการจดัการการขนส่ง ซ่ึง
ประกอบดว้ยโซ่อุปทานของการขนส่งท่ีมีองคป์ระกอบสาํคญั 4 ประการ โดยเฉพาะการจดัส่งใหถึ้งท่ีหมาย ตาม
กาํหนดเวลา และสินคา้มีสภาพคงเดิม ซ่ึงเป็นความตอ้งการสูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ 

3.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของ  บริษัท น่ิมซี่เส็งขนส่ง 1988 จํากัด  ของ
ผู้ใช้บริการ  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สรุปได้ดงันี ้
  ผูใ้ช้บริการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการของ 
บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกัด ด้านสถานท่ีให้บริการ ด้านการบริการพนักงาน และด้านเคร่ืองมือและ
เทคโนโลย ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการของ บริษทั น่ิม
ซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ และดา้นการบริการพนกังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการ
ของ บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั เฉพาะดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลย ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ไพรัตน์ สิทธิ (2547) ท่ีพบว่า ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบว่า  
เพศ  อาชีพ  การศึกษาและระดบัรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั  แต่
อายุต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการบริการของพนกังานแตกต่างกนั จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามทฤษฎี
ความพึงพอใจของมนุษย ์ซ่ึงแต่ละคนจะมีมาตรฐานของความพึงพอใจแตกต่างกนั และข้ึนอยู่กบัสภาวการณ์
ในขณะท่ีมารอรับบริการของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีความคาดหวงัในบริการท่ีแตกต่างกนั ถา้บุคคลใดไดรั้บการบริการ
ตามท่ีคาดหวงัไวห้รือเกินกวา่ท่ีคาดหวงัไวจ้ะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และมีทศันคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการของบริษทั
นั้น ๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้บริการขนส่งสินคา้ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั 
สาขาพุทธมณฑล สาย 5 ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการให้บริการขนส่งสินคา้ของ
บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จาํกดั สาขาพทุธมณฑล สาย 5 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นการบริการของพนกังาน พนกังานควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย ไม่พดูคุยกบัพนกังานท่าน
อ่ืนในขณะท่ีใหบ้ริการกบัลูกคา้ และควรใชว้าจาท่ีสุภาพเรียบร้อยกบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
 2.  ดา้นสถานท่ีใหบ้ริการ เน่ืองจากสถานท่ีใหบ้ริการนั้นจะมีพื้นท่ีกวา้งขวาง จึงเป็นปัญหาสาํหรับ
ลูกคา้ท่ีไม่เคยมาใชบ้ริการ ฉะนั้นควรจะมีป้ายเขียนบอกทางเพ่ือง่ายและสะดวกในการมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้
คร้ังต่อไป 
 3.  ดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ในการใหบ้ริการลูกคา้ พนกังานยกสินคา้ควรจะมาช่วยลูกคา้ 
ยกสินคา้ลงจากรถ  
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 4.  ดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยี ควรมีการปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือและส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการอย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงกระตุ่นทางการตลาดซ่ึงธุรกิจท่ีให้บริการขนส่ง
สามารถควบคุมและจดัใหมี้ข้ึนได ้
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเร่ืองผลกระทบจากปัจจยัดา้นราคานํ้ามนัท่ีมีต่อการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ 
 2.  ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความสามารถของพนกังานในการใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยีใน
การขนส่ง 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางกายภาพบําบัด  
ของภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลศิริราช* 

Factors that result in decision making of service selection of physical 
rehabilitation, depar tment of medical science rehabilitation at Sir iraj hospital 

 

        
 นางสาวสุวารี  ภู่ระหงษ์** 

      Miss Suwaree Poorahong 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยเ ร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง
กายภาพบําบัด  ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลศิริราช  2) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการทาง
กายภาพบาํบดั 3) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั ของผูป่้วยจาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์  4) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพ บาํบดั ของผูป่้วยจาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัตวัอย่าง คือ ผูป่้วยจาํนวน 172 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียง เบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการทดสอบไค-สแควร์ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูป่้วยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการทาง
กายภาพบาํบดั ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 2) ผูป่้วยมีพฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั มากกว่า
ร้อยละ 80 จาํนวน 4 รายการ จากทั้งหมด 10 รายการ 3) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการทางกายภาพ บาํบดัของผูป่้วย จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าเฉพาะผูป่้วยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งดา้นกระบวนการใหบ้ริการและเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4) ผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั ของผูป่้วยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูป่้วยท่ีมีอาย ุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการทาง
กายภาพบาํบดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 จาํนวน 2-6 รายการ 
 
 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 191

Abstract 
 The study were proposes of this 1) to study factors that result in decision making of service 
selection of physical rehabilitation at department of medical science rehabilitation, Siriraj Hospital 2) to study 
physical rehabilitation’s consumer behavior 3) to compare factors which result in decision making of service 
selection of physical rehabilitation based on demographic characteristic 4) to compare consumer behavior based 
on demographic characteristics. The subjects of the study consisted of 172 patients at Siriraj hospital. The 
questionnaires were used as a research tool. Statistical techniques such as percentage, mean, t-test, standard 
deviation and Chi-Square were applied to analyze data. 
 Research findings found that 1) Ingernaral patients had opinion at high level toward decision-
making factors in which resulted in service selection of physical rehabilitation considered each factors, that 
service procedures and operating staffs were rated at high level. 2) 80% of the patients were treated in 4 items 
off 10 items. 3) the comparing result of factors that influencing of selection of physical rehabilitation based on 
demographic characteristics indicated not only different average monthly income had opinion toward service 
selection with statistical difference at significant level of 0.01 but also with statistical difference at significant 
level of .05 in regard of service procedures and operating staffs. 4) the comparing result in physical 
rehabilitation of consumer behavior based on demographic characteristic suggested that gender, occupation 
educational level and different average monthly income had the different behavior with statistical difference at 
significant level of 0.01 and 0.05 with 2-6 items. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะเขตเมือง
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ ไดพ้ฒันาข้ึนอย่างรวดเร็วทาํให้จาํนวนประชากรท่ีเขา้มาอยูใ่นเขตเมืองเพิ่มมาก
ข้ึนมีผลทาํใหเ้กิดปัญหาความแออดัของท่ีอยู่อาศยั และมลพิษของส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้นการแข่งขนัและเร่งรัด
ทางสังคมก่อให้เกิดปัญหาสุขอนามัย ประชาชนเกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ส่งผลให้มีความ
ตอ้งการบริการดา้นสุขภาพมากข้ึน โดยหนัมาสนใจดูแลสุขภาพอนามยัส่วนบุคคลมากข้ึนประกอบกบัเศรษฐกิจ 
และความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนบางกลุ่มสามารถใชจ่้ายค่ารักษาพยาบาลในอตัราท่ีสูงข้ึนได ้ประชาชนกลุ่มน้ี
จึงสามารถเลือกใช้บริการตามความต้องการ โดยเลือกใช้บริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกสบายเหมาะสมกับ
ค่าบริการท่ีสูง การบริการสุขภาพมีการลงทุนสูง การขยายตัวของภาครัฐค่อนข้างจํากัดจึงเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนมาร่วมลงทุน โดยการสนบัสนุนจากสถาบนัส่งเสริมการลงทุน และไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดบ้าง
รายการ เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือแพทย ์ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นตน้จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว ทาํให้
โรงพยาบาลเอกชนมีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขนักนัเองมากข้ึน ตั้ งแต่การคดัสรรบุคลากร การจัด
อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ประยุกต์ทฤษฎีการจดัการและแนวคิดเชิงธุรกิจ ดา้นการจดับุคลากร
พยาบาลใหมี้จาํนวนเพียงพอและมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม กาํหนดกิจกรรมการใหบ้ริการไวอ้ยา่งชดัเจน 
เพื่อเอ้ืออาํนวยต่อการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ผูป่้วยได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประทบัใจ และทนัต่อ
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เหตุการณ์เพื่อเป็นจุดดึงดูดใหผู้ป่้วยมาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน การท่ีจะวดัคุณภาพบริการ โดยการใหบ้ริการพยาบาล
ท่ีมุ่งสร้างความพึงพอใจอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอ คุณภาพบริการท่ีไดรั้บนั้นจะตอ้งสามารถสร้างความประทบัใจ
ดว้ย โดยการตอบสนองต่อความตอ้งการอย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทาํให้ผูรั้บบริการบอกเล่ากนัต่อไปจน
เป็นท่ีนิยมแก่บุคคลทั้งหลาย 
 ดงันั้น การพิจารณาคุณภาพบริการพยาบาลจึงควรมีการพิจารณาทั้งระบบ มิเพียงแต่ผลท่ีเกิดข้ึนต่อ
ผูป่้วยเท่านั้น หากตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนการผลิตหรือปัจจยันาํเขา้ และขั้นตอนในการดาํเนินงาน เพื่อดาํรงไวซ่ึ้ง
ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของแผนกนั้น การท่ีจะทราบถึงคุณภาพบริการพยาบาลนั้น ส่ิงท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงมากท่ีสุด คือ การประเมินผลทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน มีรูปแบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ
และเช่ือถือได ้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อทราบขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัจะนาํไปสู่การปรับปรุง
แกไ้ขให้ดียิ่งข้ึนในทางสร้างสรรค ์ความสําเร็จหรือความลม้เหลวของการจดัการบริการพยาบาล โดยวดัจาก
จาํนวนของผูม้ารับบริการท่ีเพิม่มากข้ึนหรือลดลงในการมาใชบ้ริการ 
 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นภาควิชาท่ี 19 ของคณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล เม่ือ
วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2536 ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ภาควิชาไดใ้หบ้ริการทาง    ดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โดยการเนน้
การรักษาแบบองค์รวมโดยสหสาขาวิชาชีพ มีบทบาทในการช้ีนําสังคมไทยด้านสุขภาพอนามัย การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน  คณาอาจารยแ์ละบุคลากรในภาควิชาไดพ้ยายามศึกษาวิจยัและ
พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาสุขภาพอนามยั การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยยึดวิสัยทศัน์ว่าจะเป็นสถาบนัชั้นนาํทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในภาคเอเชียอาคเนยใ์นปี พ.ศ. 2553 
โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะผลิตแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และนักกายอุปกรณ์ซ่ึงเป็นผูป้ระดิษฐ์
อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์เทียมแก่ผูป่้วยให้ไดม้าตรฐานสากล สามารถทาํคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ของสังคม สามารถพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้และ
ทนัสมยัอยู่เสมอ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมถือประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษยเ์ป็นท่ีตั้ง และปฏิบติัต่อ
เพือ่นมนุษย ์
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัของภาควิชาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู  โรงพยาบาลศิริราช 
 2.  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั 
 3.  เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัของผูป่้วย จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบาํบดัของผูป่้วย จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
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สมมติฐานการวจิยั 
 1.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัของผูป่้วย จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 2.  พฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัของผูป่้วย จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั
ของผูป่้วย แผนกกายภาพบาํบดั  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  โรงพยาบาลศิริราช  ซ่ึงมีขอบเขตของการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
ของโรงพยาบาลศิริราช จาํนวนประมาณ 300 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาผูป่้วยท่ีมาใช้บริการทาง
กายภาพบาํบดั ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  โรงพยาบาลศิริราช ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 172 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
    ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ สมรส อาชีพ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 6 ขอ้ 
   ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั โรงพยาบาลศิริราช จาํนวน 10 ขอ้ 
   ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัของโรงพยาบาลศิริราช จาํนวน 2 
ดา้น คือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ จาํนวน 20 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหผู้ป่้วยท่ีมาใชบ้ริการได้
กรอกแบบสอบถาม จาํนวน 172 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 172 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1 .   วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  และพฤติกรรมการใช้บริการทาง
กายภาพบาํบดั โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X )  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทาง
กายภาพบาํบดัของผูป่้วย จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบาํบดัของผูป่้วย จาํแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์โดยใช ้ไค-สแควร์ ( 2 )  
 5.  เปรียบเทียบพหุคูณ  เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการทางกายภาพบาํบัด ของผูป่้วยเป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.60  อายุ 40 ปีข้ึนไป ร้อยละ 48.26 
รองลงมา อาย ุ31-40 ปีร้อยละ 27.33 สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.33 รองลงมา โสด ร้อยละ 35.46 การศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ 63.37 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 27.33 อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 30.81 รองลงมา 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-30,000 บาท เท่ากบัมากกว่า 50,000 บาท ร้อย
ละ 28.49 รองลงมา ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 22.09 
 2.  พฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบําบัด โรงพยาบาลศิริราช 
   พฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัของผูป่้วย สรุปไดด้งัน้ี 
       2.1  เหตุผลที่ท่านเลือกรับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช ผูป่้วยส่วนใหญ่ เลือกเพราะ มีแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ ร้อยละ 39.54 รองลงมา เคยเป็นผูป่้วยเก่าโรงพยาบาลน้ี ร้อยละ 26.74 
       2.2  ท่านเข้ามารับบริการรักษาประเภทใด ผูป่้วยส่วนใหญ่มารับบริการแผนกกายภาพบาํบดั ร้อย
ละ 61.04 รองลงมา แผนกกิจกรรมบาํบดั ร้อยละ 12.21 
       2.3  จํานวนคร้ังที่เข้ามารักษาท่ีแผนกกายภาพบําบัด ผูป่้วยส่วนใหญ่ มาคร้ังแรก  ร้อยละ 40.12 
รองลงมา มากกวา่ 4 คร้ัง ร้อยละ 37.21 
       2.4  ท่านคดิที่จะกลับมารักษาทีโ่รงพยาบาลศิริราชหรือไม่  ผูป่้วยส่วนใหญ่ จะกลบั มาอีก ร้อยละ 
83.14 รองลงมา ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.79 
       2.5  ท่านเคยแนะนําแผนกกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลศิริราชให้ผู้ อ่ืนได้รู้จักหรือไม่  ผูป่้วย
ส่วนใหญ่ ไม่เคยแนะนาํ ร้อยละ 47.67 รองลงมา เคยแนะนาํ ร้อยละ 44.19 
       2.6  ท่านรู้จักแผนกายภาพบําบัดโรงพยาบาลศิริราชได้อย่างไร ผูป่้วยส่วนใหญ่ รู้จกัจากเพื่อน 
ร้อยละ 39.54 รองลงมา ครอบครัว ร้อยละ 33.14 
       2.7  ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาข้อใด  ผูป่้วยส่วนใหญ่ เบิกค่าใชจ่้ายจากส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 45.93 รองลงมา จ่ายเงินเอง ร้อยละ 22.09 
       2.8  สิทธิประโยชน์ท่ีท่านได้รับ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราช
หรือไม่ ผูป่้วยส่วนใหญ่ ตอบวา่มีผลร้อยละ 89.53 
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       2.9  ท่านเคยพบปัญหาจากการใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราชหรือไม่ ผูป่้วยส่วนใหญ่ ไม่เคย
พบปัญหา ร้อยละ 90.70 
       2.10  ท่านคิดว่าค่ารักษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ของโรงพยาบาลศิริราชในคร้ังต่อไป
หรือไม่  ผูป่้วยส่วนใหญ่ คิดวา่มีผล ร้อยละ 80.81 
 3.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกกายภาพบําบัดของผู้ ป่วย จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
      ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
แผนกกายภาพบาํบดั ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
    ด้านกระบวนการให้บริการ 
       ผูป่้วยมีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.79-4.29) จาํนวน 9 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  โรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทยท่ี์ทนัสมยั คุณภาพไดม้าตรฐาน 
  2.  โรงพยาบาลมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา 
  3.  ท่านมัน่ใจถึงความปลอดภยัในการรักษาพยาบาล 
  4.  โรงพยาบาลมีบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของท่าน 
  5.  สถานท่ีมีขนาดกวา้งขวาง เม่ือเปรียบเทียบกบัการใหบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผูป่้วย เพศชายและเพศหญิง อายุต ํ่ากว่า 20 ปี , 20-30 ปี และ 31-40 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา , ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท และ 10,000-20,000 บาท 
       ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
       ผูป่้วยมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X   = 3.51-4.02)   ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
  1.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี 
  2.  ท่านมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 
  3.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.  เจา้หนา้ท่ีสามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ 
  5.  เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
        ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี และ 40 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส การศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และอาชีพอ่ืน ๆ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 
บาท และ 20,001-30,000 บาท 
 4.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ แผนก
กายภาพบําบัดของผู้ป่วย จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
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       4.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  คะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแผนก
กายภาพบาํบัด ของผูป่้วยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
       ผูป่้วยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านใช้
เวลาไม่นานในการรอรับบริการ 
  ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
       ผูป่้วยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  เจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือทนัทีเม่ือท่านร้องขอ 
  2.  เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับดว้ยสีหนา้ยิม้แยม้เป็นกนัเอง 
  3.  เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่ผูป่้วยและญาติ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  เจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํและตอบคาํถามไดช้ดัเจน 
  2.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี 
  3.  ท่านมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของเจา้หนา้ท่ี 
  4.  เจา้หนา้ท่ีสามารถสนองไดต้รงตามความตอ้งการ 
        4.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
แผนกกายภาพบาํบดั ของผูป่้วยท่ีมีอาชีพต่างกนั พบว่า ความคิดเห็น ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  
  ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ  
  ผูป่้วยท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยั สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เจา้หนา้ท่ี
ใหค้าํแนะนาํและตอบคาํถามไดช้ดัเจน 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ
ดว้ยสีหนา้ยิม้แยม้เป็นกนัเอง 
        4.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการ
แผนกกายภาพบาํบดัของผูป่้วยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั พบว่า ความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านกระบวนการให้บริการ 
       ผูป่้วยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
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  1.  สถานท่ีมีขนาดกวา้งเม่ือเปรียบเทียบกบัการใหบ้ริการ 
  2.  ท่านมัน่ใจถึงความปลอดภยัในการรักษาพยาบาล 
  ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
       ผูป่้วยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับดว้นสีหนา้ยิม้แยม้เป็นกนัเอง 
  2.  เจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํและตอบคาํถามไดช้ดัเจน 
  5.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบําบัดของผู้ ป่วย จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
        5.1  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั ของผูป่้วยท่ีมีอายุต่างกนั 
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. ท่านรู้จกัแผนกกายภาพบาํบดัของโรงพยาบาลศิริราชไดอ้ยา่งไร 
  2. ท่านไดรั้บสิทธิประโยชนใ์นการรักษาขอ้ใด 
        5.2  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการทางกายภาพบาํบดั ของผูป่้วยท่ีมีสถานภาพ
สมรสต่างกนั พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  ท่านมารับบริการรักษาประเภทใด 
  2.  ท่านไดรั้บสิทธิประโยชนใ์นการรักษาขอ้ใด 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  เหตุผลท่ีท่านเลือกรับบริการโรงพยาบาลศิริราช 
  2.  จาํนวนคร้ังท่ีเขา้มารักษาท่ีแผนกกายภาพบาํบดั 
  3.  ท่านรู้จกัแผนกกายภาพบาํบดัของโรงพยาบาลศิริราชไดอ้ยา่งไร 
  4.  ท่านคิดว่า ค่ารักษามีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลศิริราชในคร้ังต่อไป
หรือไม่ 
        5.3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั ของผูป่้วยท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  เหตุผลท่ีท่านเลือกรับบริการท่ีโรงพยาบาลศิริราช 
  2.  ท่านไดรั้บสิทธิประโยชนใ์นการรักษาขอ้ใด 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  สิทธิประโยชน์ท่ีท่านได้รับมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราช
หรือไม่ 
  2.  ท่านคิดว่าค่ารักษาพยาบาลมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลศิริราชคร้ัง
ต่อไปหรือไม่ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 198

        5.4  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดัของผูป่้วยท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนั พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  เหตุผลท่ีท่านเลือกรับบริการท่ีโรงพยาบาลศิริราช 
  2.  ท่านไดรั้บสิทธิประโยชนใ์นการรักษาพยาบาลขอ้ใด 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สิทธิประโยชน์ท่ี
ท่านไดรั้บมีผลต่อการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลศิริราชหรือไม่ 
        5.5  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั ของผูป่้วยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  เหตุผลท่ีท่านเลือกรับบริการท่ีโรงพยาบาลศิริราช 
  2.  ท่านไดรั้บสิทธิประโยชนใ์นการรักษาขอ้ใด 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านรู้จกัแผนก
กายภาพบาํบดัของโรงพยาบาลศิริราชไดอ้ยา่งไร 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการกายภาพบาํบดั ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลศิริราช ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการทางกายภาพบาํบดั และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการแผนกกายภาพบาํบดัของผูป่้วย ควรนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกกายภาพบําบัดของผู้ ป่วย จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
    ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
แผนกกายภาพบาํบดั ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า   
     1.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูป่้วยเพศชายและเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 20 ปี , 20-30 ปี และ 31-40 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นักศึกษา, ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
พนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 10,000-20,000 บาท  มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.79-4.29) จาํนวน 9 รายการ 5 
อนัดบัแรก คือ โรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทยท่ี์ทนัสมยั, คุณภาพไดม้าตรฐาน, มีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา, 
ความปลอดภยัในการรักษา พยาบาล มีบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ และสถานท่ีมีขนาดกวา้งขวาง  
   2.  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ผูป่้วยท่ีเป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี และ 40 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส 
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และอาชีพอ่ืน ๆ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
และ 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.75)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.51-4.02)  ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี, 
มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของเจา้หนา้ท่ี, เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ,  เจา้หนา้ท่ี
สามารถตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการ, เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ อจัฉรา เกียรติเจริญมิตร (2549) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬารัตน ์
จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการในโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (30 บาทรักษาทุก
โรค) ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ดา้นเจา้หนา้ท่ี 
และด้านระบบ กระบวนการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง จากขอ้คน้พบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจุบนัโรงพยาบาลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผูป่้วยจาํนวนมหาศาล
ท่ีมารอรับบริการ หรือโรงพยาบาลท่ีอยู่ในต่างจงัหวดั มีพฒันาการมากข้ึนโดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพของเจา้หนา้ท่ี
ในการให้บริการ ผูป่้วยซ่ึงกาํลงัผจญภยัความทุกขท์รมาน เม่ือไดพ้บกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอธัยาศยัดี สุภาพ เรียบร้อย 
และสามารถตอบคาํถามให้ความรู้เก่ียวกบัอาการป่วยของคนไข ้รวมทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
คนไขไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ทาํใหค้นไขรู้้สึกผอ่นคลาย ความวิตกกงัวลในการเจ็บป่วย ทาํใหค้นไขเ้กิดความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก สาํหรับระบบและกระบวนการ เป็นเร่ืองยากในการพฒันา เน่ืองจากระบบราชการจะมีขั้นตอน
มากมาย ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ เม่ือคนไขซ่ึ้งบางคร้ังยงัไม่ทราบชดัว่ากาํลงัป่วยเป็นอะไร อยู่ในขั้นใด จะไดรั้บการ
ดูแลรักษาทนักบัอาการของโรค โดยเฉพาะจะมีโอกาสไดพ้บแพทยเ์พ่ือวินิจฉัยอาการป่วย และเร่ิมตน้รักษาอาการ
ป่วยเม่ือใด ทาํให้คนไขท่ี้พอมีฐานะสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได ้มกัจะไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลของ
เอกชน ซ่ึงมีขั้นตอนในการใหบ้ริการไม่ยุง่ยากซบัซอ้นมากมายนกั 
 2.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของคะแนน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนก
กายภาพบําบัดของผู้ป่วย จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
    ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของคะแนน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแผนก
กายภาพบาํบัด เฉพาะผูป่้วยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
    1.  ด้านกระบวนการให้บริการ ผูป่้วยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ 
    ผูป่้วยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 
รายการ 
    2.  ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ ผูป่้วยท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 3 รายการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ 
    ผูป่้วยท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 อยา่งละ 1 รายการ  
    ผูป่้วยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ 
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   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รุ่งฤดี  กลา้หาญ (2546) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกใช้บริการและความพึงพอใจในการรับบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ 
    1. ผูป่้วยท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษา รายได้ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย
แตกต่างกนั จะมีปัจจยัจูงใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลแตกต่างกนั 
    2. ผูป่้วยท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อาย ุอาชีพ ลกัษณะการเจ็บป่วย แตกต่างกนั จะมีปัจจยัจูง
ใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลไม่แตกต่างกนั 

   3. ผูป่้วยโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน มีปัจจยัจูงใจในการเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาล 
แตกต่าง กนั 

   จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามคุณลกัษณะความตอ้งการของมนุษย ์นัน่คือ เม่ือความตอ้งการ
โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล เพื่อใหค้ลายและหายจากอาการเจ็บป่วย มนุษยท์ุกคนมีความพึงพอใจในการบริการ
ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะการบริการจากแพทย ์พยาบาล รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ 
จนคนไขห้ายจากอาการป่วยสําหรับการตดัสินใจเลือกเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล คนไขท่ี้มีวุฒิการศึกษา 
รายได ้โดยเฉพาะการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยท่ีแตกต่างกนั จะมีการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั เช่น ใช้
บริการของโรงพยาบาลของรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง มัน่ใจ หรือใชบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชน เพราะมีรายไดม้ากพอ
สาํหรับค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล หรือใชบ้ริการท่ีใกลท่ี้สุด เน่ืองจากคนไขมี้อาการเจ็บป่วยอยา่งรุนแรง และ
ตอ้งการการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน หรือกรณีการปวดครรภ์ใกลค้ลอด ซ่ึงทาํให้เกิดการตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการแตกต่างกนัไดต้ามสถานการณ์การเจบ็ป่วย และสถานภาพเก่ียวกบัรายไดข้องผูป่้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  เจา้หนา้ท่ีควรมีบทบาทในดา้นการใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัอาการโรค และอธิบายใหเ้ขา้ใจง่าย
เก่ียวกบัพยาธิสภาพของโรค แก่ผูป่้วยและผูดู้แลเพื่อความเขา้ใจใหต้รงกนั ควรมีส่ือประกอบการอธิบายหรือแจก 
เพือ่สามารถนาํกลบัมาอ่านทบทวนได ้
 2.  การดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีควรปรับปรุงรูปแบบให้มีการบริการจากการตั้ งรับท่ีเน้นการ
รักษาพยาบาล ไปเป็นเชิงรุกทางสุขภาพ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกัน คือทาํอย่างไรให้
ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันั้น การเปล่ียนบทบาทไป
เชิงรุกตอ้งอาศยักลวิธีทางสุขศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีสุด 
 3.  ควรมีการผสมผสานการรักษาพยาบาลระหว่างกายภาพบาํบดั กิจกรรมบาํบดั จิตวิทยา และอรรถ
บาํบดั เพื่อช่วยส่งเสริมดา้นการรักษาและกาํลงัใจใหก้บัผูป่้วย มีการเยี่ยมผูป่้วยและติดตามผลการรักษาผูป่้วยถึง
บา้น 
 4.  จดัอบรมพฒันาแนวความคิดและทกัษาการปฏิบติังาน ในเร่ืองการใหค้าํปรึกษา แนะนาํการสอน 
และการให้คาํปรึกษาแก่ผูป่้วยเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบติัในด้านการให้คาํแนะนํา การสอน และการให้
คาํปรึกษา แก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตจาํกัดเฉพาะผูป่้วยท่ีมาใช้บริการทางกายภาพบาํบดัของภาควิชาเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟูโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น จึงเห็นสมควรท่ีจะทาํการวิจัยเร่ืองท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการทาง
กายภาพบาํบดัต่อการเขา้รับบริการในโรงพยาบาลของรัฐบาล โดยศึกษาจากโรงพยาบาลหลาย ๆ แห่ง แลว้นาํมา
เปรียบเทียบ 
 2.  นาํผลการวิจยัคร้ังน้ีเผยแพร่เพ่ือ เป็นการกระตุน้ให้หน่วยงานอ่ืนในภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ได้
แสวงหาวิธีในการปรับปรุงบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 3.  การทาํการวิจยัเชิงคุณภาพในเร่ืองน้ี โดยใชวิ้ธีเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธีประกอบกนัเป็นการ
สาํรวจ การสมัภาษณ์ และการสงัเกต เพ่ือไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภค 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และเปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 217 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการทดสอบค่าไค-สแควร์ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคนมสด วนัจันทร์ร้อยละ 
26.27 บริโภคนมสดทุกวนั ร้อยละ 60.37 มาบริโภคคนเดียว ร้อยละ 75.12 บริโภคเวลา 6.00 – 9.00 น. ร้อยละ 
68.20ตดัสินใจซ้ือนมสดดว้ยตนเอง ร้อยละ 67.74 จ่ายเงินคร้ังละตํ่ากว่า 50 บาท ร้อยละ 98.16 และชอบกาแฟเยน็
นมสดร้อยละ 41.94  2) ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคนมสดในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เฉพาะดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
สาํหรับดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก 3) ผลการเปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ ริโภค  จําแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นด้านช่องทาง
การจดัจาํหน่ายแตกแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 4) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
บริโภคนมสดของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคนมสดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 
Abstract 
 The objectives of the research were to study Fresh milk consumption behavior of consumers at 
Silom road, Bangruk district, Bangkok, to study marketing mix influencing consumption behavior of fresh milk 
consumers and to compare the consumption behavior of fresh milk consumers categorized by demographic 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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characteristics. The subjects of this study consisted of 217 people. The questionnaires were used as a research 
tool. Statistical techniques such as percentage, mean, t-test, standard deviation and Chi-Square were applied to 
analyze data.      
 The research finding showed that 1) most of the respondents tended to drink fresh milk on every 
Monday 26.27 percent, to drink fresh milk on daily basis 60.37 percent, to drink alone 75.12 percent, to drink 
between 6:00-9:00am 68.20 percent, to decide to drink by themselves 67.74 percent, to spend less than 50 bath 
98.16 percent, to pretest iced coffee milk about 41.94 percent. 2) In regard of marketing mix factors, they have 
a great impact to consumers in general. As for product factor, consumers considered this factor at highest level 
and as for price, distribution channel and promotion mix rated in high level. 3) The comparing result of 
marketing mix that had the impact to fresh milk consumption behavior based on demographic characteristics 
suggested that gender, occupation with different average monthly income had the opinion toward distribution 
channel with statistical difference at significant level of 0.05 in 1 item and with statistical difference at 
significant level of  0.01 in 1 and 2 items. 
 
ความนํา                                                                                         
 ปัจจุบนั พฤติกรรมการบริโภค และวิถีชีวิต ของคนไทย เปลี่ยนไป การกินอาหาร จากธรรมชาติ นอ้ยลง 
และทาํงาน ออกกาํลงักาย นอ้ยลง ร่างกาย จึงไม่สามารถ นาํแคลเซียม ไปสร้างกระดูกไดดี้ เหมือนคนสมยัก่อน ผู้
ศึกษาวิจยั จึงเห็นความสาํคญักบัการ ด่ืมนม เพราะนม เป็นแหล่ง แคลเซียม ที่ร่างกาย ดูดซึมไปใชไ้ดดี้ หาซ้ือได้
ไม่ยาก และราคาไม่แพง เม่ือเทียบกบั อาหารเสริมประเภทอื่น 
 นม จัดเป็นอาหารธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดและเหมาะสมยิ่งกว่าอาหารธรรมชาติอ่ืนใดของมนุษย ์
เน่ืองจากนมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบไปดว้ยโปรตีนครบถว้นทุกชนิดท่ีร่างกายตอ้งการ นอกจากน้ี 
โปรตีนในนํ้ านมยงัอุดมดว้ยแร่ธาตุ ท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย ยงัมีมนัเนยใหพ้ลงังาน ซ่ึงเป็นมนัเนยท่ีประกอบไปดว้ย 
กรดไขมนัท่ีอ่ิมตวั  และไม่อ่ิมตวั (มาลยัทิพย ์อมตฉายา, 2543, หนา้ 44) 
 นมเป็นสารอาหารตามธรรมชาติท่ีจาํเป็นต่อการเสริมสร้างพฒันาการของทารก และมีบทบาทสาํคญัต่อ
การเจริญเติบโตของเด็ก เม่ือร่างกายพฒันาเขา้สู่วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ หรือแมก้ระทัง่   วยัชรา นมกเ็ป็นอาหารท่ีอุดมไป
ดว้ยคุณค่าทางโภชนาการและมีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงของร่างกาย เพียงแค่การรู้จกัเลือกด่ืมนม
ตามชนิด และปริมาณท่ีถูกตอ้งให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของร่างกายในแต่ละวยั ก็จะสามารถไดรั้บ
ประโยชน์จากนมอยา่งเต็มท่ี นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมดว้ยแร่ธาตุอาหารครบทุกหมู่ คือ โปรตีน วิตามิน 
เกลือแร่ ไขมนั และ คาร์โบไฮเดรต  ซ่ึงคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลงังานท่ีจะสามารถพบไดใ้นนํ้ านมเท่านั้นคือ 
นํ้าตาลแลคโตส เม่ือร่างกายยอ่ยแลว้จะไดน้ํ้ าตาลกลูโคส และนํ้าตาล กาแลคโตส ซ่ึงนํ้ าตาลกาแลคโตสน้ีเองจะทาํ
ให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาทเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และส่ิงท่ีสําคญัอีกอย่างท่ีได้จากนม คือเกลือแร่ 
โดยเฉพาะแคลเซ่ียม และฟอสฟอรัส ซ่ึงร่างกายสามารถดูดซึมไปใชไ้ดดี้ท่ีสุด ซ่ึงดีกว่าอาหารชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติ และยงัเป็นแร่ธาตุ ท่ีสําคญัในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง รวมทั้งมีกรดแลคติค ท่ีจะช่วยให ้     
ร่างกายสามารถดูดซึม แคลเซียมและฟอสฟอรัสไดดี้ยิ่งข้ึน สําหรับคุณค่าทางโภชนาการอ่ืน ๆ นั้นพบว่า  การ
บริโภคนมร่วมกบัอาหารอ่ืน ๆ จะช่วยใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารต่าง ๆ ครบถว้น ซ่ึงจะเป็นการช่วยเสริมสร้างซ่ึง
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กนัและกนั ทาํให้ร่างกายจะเจริญเติบโตแข็งแรง และจากการศึกษาวิจยัท่ีผา่นมา มีรายงานว่า ผูบ้ริโภคนมพร้อม
ด่ืมเป็นประจาํจะมีสุขภาพแขง็แรง และอายยุนื ทั้งน้ีเพราะนอกจากนมจะมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์   ดงักล่าวแลว้ 
ยงัช่วยระงบั คลอเรสเตอรอลในเลือด อีกด้วย ส่วนในผูสู้งอายุนั้น กรดแลคติคในนมทาํให้ความเป็นกรดใน
กระเพาะอาหารคงท่ี (ประไพศรี ปรีชาเลิศศิลป์, 2544, หนา้ 1) 

ในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู ้วิ จัย มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคนมสดของ                        
ผูบ้ริโภคในถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ว่าอะไรเป็นปัจจัยและเหตุผลของผูบ้ริโภคท่ีทาํให้เกิด        
พฤติกรรมการบริโภคนมแตกต่างกนัผลการศึกษาท่ีไดใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง และ
เป็นกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจน้ี หรือนาํมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีอยู่แลว้ให้ตรงต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคได้มากข้ึน เน่ืองจากผูศึ้กษาวิจัย ได้ประกอบธุรกิจการขายเคร่ืองด่ืมท่ีมีนมสดเป็นส่วนผสมจึง          
เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการบริโภคนม อีกทั้งผลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัจะนาํมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุง พฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบักลุ่ม  ผูบ้ริโภคเป้าหมาย และสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภค 
3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผูบ้ริโภคนมสดของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
4.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภค 

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 1.  พฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  แตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภคจาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมสด ของผูบ้ริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
เพือ่ท่ีจะกาํหนดขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ีใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาจึงไดก้าํหนดขอบเขตในการศึกษาไว ้ดงัน้ี  

 1.  ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นผูบ้ริโภคนม หรือเคร่ืองด่ืมท่ีผสมนมสด ในถนนสีลม  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ประมาณสปัดาห์ละ 500 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random 
sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 217 คน จากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie  และ Morgan (1970, 
p.608) 

 2.  ขอบเขตด้านเน้ือหาหรือตัวแปรทีศ่ึกษา      
 2.1 ตวัแปรอิสระ (independent variables) ไดแ้ก่  
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  2.1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   ประกอบดว้ย เพศ   อาย ุอาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
  2.1.2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา   ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย 
  2.2  ตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแ้ก่พฤติกรรมการบริโภคนมสดของ  ผูบ้ริโภคใน          
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 3.  ขอบเขตด้านเวลา  
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหวา่งเดือน  1-7 ธนัวาคม  2550 

 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั   ดงัน้ี 
1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี   

แบบสอบถาม มี 3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
จาํนวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2   พฤติกรรมการบริโภคนมสดลกัษณะของ แบบสอบถามเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ (check-list) 
จาํนวน 7 ขอ้ 

    ส่วนท่ี  3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด จาํนวน 4 ดา้น
ลกัษณะของคาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ ลิเคิร์ท  (Likert scale) จาํนวน 15 ขอ้   

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ได ้     
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจยั  เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 

4. นําแบบสอบถามไปลองใช้กับก ลุ่ม ลูกค้า ท่ีบ ริโภคนมสดในถนนสีลม  เ ขตบาง รัก 
กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คนแลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (riliability) 
ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Allpha Coefficient) ไดค้่าความ      
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.9062 

5.  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาวิเคราะห์โดยจดัเตรียมแบบสอบถาม จาํนวน 217 
ชุด  และแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มาใชบ้ริการของร้านนมและรอรับแบบสอบถามคืนทนัที โดย
ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 1-7 ธนัวาคม  2550 ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 217 ชุด       
คิดเป็นร้อยละ 10 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
เม่ือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจัยได้ทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามและลงรหัส (Coding) แลว้นาํมาประมวลผลขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
สาํเร็จรูปคาํนวณค่าสถิติดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  และพฤติกรรมการบริโภค  นมสดโดยหา
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด โดยหาค่าเฉล่ีย 
( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้
ไค-สแควร์ ( 2 ) 

4. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 

 
สรุปผลการวจิยั 

ส่วนที ่1  สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.67  อาย ุ 31 - 40 ปี  ร้อยละ 61.75 รองลงมา  

20 - 30 ปี  ร้อยละ 19.35  อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ 79.26  รองลงมา นกัเรียน/นกัศึกษา  ร้อยละ 14.75  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,000  บาท ข้ึนไป ร้อยละ 61.75 รองลงมา รายได ้10,001 - 15,000 บาท  ร้อยละ 21.66  

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการบริโภคนมสดของผู้บริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  
สรุปผลไดด้งัน้ี 

1.  ท่านบริโภคนมสดวนัใดมากทีสุ่ด  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  บริโภคนมสด  วนัจนัทร์  ร้อยละ  26.27  
รองลงมา  วนัองัคาร  ร้อยละ  20.28    

2.  ความถี่ในการบริโภคนมสด   ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  บริโภคนมสดทุกวัน  ร้อยละ  60.37            
รองลงมา  สปัดาห์ละ 2 - 4  คร้ัง  ร้อยละ  37.33    

3.  ท่านมาบริโภคนมสดกับใคร  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  มาบริโภคนมสดคนเดียว  ร้อยละ  75.12  และ
มากบัเพื่อน  ร้อยละ  24.88    

4.  ท่านบริโภคนมสดในเวลาใด  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  บริโภคนมสดเวลา  6.00-9.00 น. ร้อยละ  
68.20  และ  9.01-12.00  น.  ร้อยละ  31.80   

5.   บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมสด  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  ตดัสินใจซ้ือนมสดด้วยตวัเอง        
ร้อยละ  67.74  และ เพ่ือน  ร้อยละ  32.26   

6.   ค่าใช้จ่ายในการบริโภคนมสดต่อคร้ัง  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  จ่ายเงินค่านมสด  ตํ่ากว่า  50  บาท  
ร้อยละ  98.16  และจ่ายเงิน  50-100  บาท  ร้อยละ  1.84    



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 207

 7.  ท่านชอบผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมจากนมสดประเภทใดมากที่สุด  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  ชอบกาแฟเยน็ 
นมสด  ร้อยละ  41.94  รองลงมา  นมสด  ร้อยละ  29.49          

ส่วนที่ 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด  ของผู้บริโภคใน
ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  สรุปผลไดด้งัน้ี 

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค        
นมสด  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.20)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

ด้านผลิตภณัฑ์ 
ผูบ้ริโภค  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.51)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้       

พบวา่  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.51-4.54)  จาํนวน  3  รายการ  คือ   
1.  คุณภาพของนมสด 
2.  รสชาดของนมสด 
3.  ความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมนมสดภายในร้าน 
ด้านราคา 
ผูบ้ริโภค  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.94)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.53)  จาํนวน  1  รายการ  คือ  ราคานมสดเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุ 
ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย  และหญิง  อาย ุ 20-30  ปี, 31-40  ปี และ 40  ปี  ข้ึนไป  อาชีพ

พนกังานบริษทั  และธุรกิจส่วนตวั  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001-15,000  บาท และ  15,000  บาท  ข้ึนไป 
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 
ผูบ้ริโภค  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 4.43)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.52-4.56)  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
1.  ความสะอาดของร้าน 
2.  ความสะดวกในการซ้ือ 
ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า  20  ปี และ 40 ปีข้ึนไป  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  

และพนกังานบริษทั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,000-10,000  บาท และ 15,000  บาทขึ้นไป 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูบ้ริโภค  มีความคิดเห็น  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.91)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  อยู่

ในระดบัมากท่ีสุด  ( X  = 4.57)  จาํนวน  1  รายการ  คือ  การจดัทาํเคร่ืองด่ืมนมสด รสชาดใหม่ ๆ มีผลต่อปริมาณ
การซ้ือ 

ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศหญิง  อาย ุ 31-40  ปี และ 40 ปีข้ึนไป  อาชีพพนกังานบริษทั และ
ธุรกิจส่วนตวั  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,000  บาทข้ึนไป 

ส่วนที่ 4  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด  
ของผู้บริโภค  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  

ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด  ของ      
ผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  สรุปไดด้งัน้ี 
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4.1  ผูบ้ริโภค  ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ        
พฤติกรรมการบริโภคนมสด  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น       
ทั้ง  4  ดา้น  คือ  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภค          
มีความคิดเห็น โดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

4.2  ผูบ้ริโภคท่ีมี  เพศ  อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

ด้านผลิตภณัฑ์ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูบ้ริโภคท่ีมี  เพศ  อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็น  โดยรวม  และพิจารณา

เป็นรายขอ้  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   ผูบ้ริโภคท่ีมี  เพศ  อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความ        

คิดเห็น  โดยรวม   ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ 
ผูบ้ริโภคท่ีมี  เพศ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ   ความสะอาดของร้าน 
ผูบ้ริโภคท่ีมี  อาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  

จาํนวน  1  รายการ  คือ   ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
ส่วนท่ี  5  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคนมสด   ของผู้บริโภค  จําแนกตามลักษณะ             

ประชากรศาสตร์  
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคนมสด   ของผู ้บ ริโภค   จําแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์  สรุปไดด้งัน้ี 
1.  ผูบ้ริโภค  เพศชายและเพศหญิง  มีพฤติกรรมการบริโภคนมสด  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  1  รายการ  คือ  ท่านชอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจากนมสดประเภทใดมากท่ีสุด 
2.  ผูบ้ริโภค  ท่ีมีอายตุ่างกนั  มีพฤติกรรมการบริโภคนมสด  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  0.01  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
1.  บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ นมสด 
2.  ท่านชอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจากนมสดประเภทใดมากท่ีสุด 
และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ  ความถ่ีในการ

บริโภคนมสด 
3.  ผูบ้ริโภค  ท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีพฤติกรรมการบริโภคนมสด  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
1.  บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนมสด 
2.  ท่านชอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจากนมสดประเภทใดมากท่ีสุด 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
1.  ความถ่ีในการบริโภคนมสด 
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2.  ท่านมาบริโภคนมสดในเวลาใด 
4.  ผูบ้ริโภค  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  พบว่า  มีพฤติกรรมการบริโภคนมสด  แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
1.  ความถ่ีในการบริโภคนมสด 
2.  ท่านชอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจากนมสดประเภทใดมากท่ีสุด 
และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ  ท่านบริโภค      

นมสดในเวลาใด 
 
การอภปิรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1.  ลกัษณะโดยทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภคในถนนสีลม  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  พบว่า  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  62.67  อายุ  31-40  ปี  ร้อยละ  61.75  
รองลงมา  อายุ  20-30  ปี ร้อยละ  19.35  อาชีพ  พนกังานบริษทั  ร้อยละ  79.26   รองลงมา  นกัเรียน/นักศึกษา  
ร้อยละ  14.75   มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,000  บาท  ข้ึนไปร้อยละ  61.75  รองลงมา  10,001-15,000  บาท ร้อยละ  
21.66   

2.  พฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
ท่านบริโภคนมสดวนัใดมากทีสุ่ด  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  บริโภคนมสด  วนัจนัทร์  ร้อยละ  26.27  

รองลงมา  วนัองัคาร  ร้อยละ  20.28    
ความถี่ในการบริโภคนมสด  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  บริโภคนมสดทุกวนั  ร้อยละ  60.37  รองลงมา  

สัปดาห์ละ 2 - 4  คร้ัง  ร้อยละ  37.33    
ท่านมาบริโภคนมสดกับใคร  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  มาบริโภคนมสดคนเดียว  ร้อยละ  75.12  และ

มากบัเพ่ือน  ร้อยละ  24.88    
ท่านบริโภคนมสดในเวลาใด  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  บริโภคนมสดเวลา  6.00-9.00 น.  ร้อยละ  

68.20  และ  9.01-12.00  น.  ร้อยละ  31.80   
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมสด  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  ตัดสินใจซ้ือนมสดด้วยตัวเอง       

ร้อยละ  67.74  และเพื่อน  ร้อยละ  32.26   
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคนมสดต่อคร้ัง  ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  จ่ายเงินค่านมสด   ตํ่ากว่า  50  บาท  

ร้อยละ  98.16  และ  50-100  บาท  ร้อยละ  1.84    
ท่านชอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจากนมสดประเภทใดมากที่สุด   ผูบ้ริโภค  ส่วนใหญ่  ชอบ          

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมกาแฟเยน็นมสด  ร้อยละ  41.94  รองลงมา  นมสด  ร้อยละ  29.49          
จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาลยัทิพย ์อมตฉายา (2543) ศึกษาเร่ือง ตลาด   

อุตสาหกรรมนมพร้อมด่ืมตามทศันะของผูบ้ริโภค  มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมโดยทัว่ไปและทศันคติ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนมพร้อมด่ืมและเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อทศันคติของผูบ้ริโภคนมพร้อมด่ืม กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอาย ุ11 ปีข้ึนไป ท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีเคยบริโภค



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1  
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 210

นมพร้อมด่ืมจาํนวน 440 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์       
ผลการวิจยัพบวา่ ประเภทของนมพร้อมด่ืมท่ีผูบ้ริโภคชอบด่ืมมากท่ีสุด คือ นมเปร้ียวพร้อมด่ืม ตราดชัมิลล ์รสส้ม 
สาเหตุท่ีชอบตรายี่ห้อดงักล่าวเพราะรสชาด ไดรั้บความรู้เก่ียวกบันมพร้อมด่ืมจากแหล่งส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทั     
ผูผ้ลิตนมพร้อมด่ืม ตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง มีวิธีเลือกบริโภคนมพร้อมด่ืม โดยพิจารณาจากส่วนประกอบบนฉลาก
นม บริโภคนมเกือบทุกวนั พฤติกรรมในการซ้ือนมพร้อมด่ืมคร้ังละ 1 หน่วย (ถุง/ขวด/กล่อง) กลวัปัญหานม
หมดอายเุร็วกว่ากาํหนด นิยมบริโภคนมพร้อมด่ืมท่ีบรรจุในภาชนะแบบกล่องกระดาษ ขนาด 180-200 ซี.ซี. ส่วน
สถานท่ีซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้มากกวา่แหล่งอ่ืน ๆ   เพราะอยูใ่กลบ้า้น/ท่ีทาํงาน/สถานศึกษา 

2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภคในถนน สีลม เขต     
บางรัก กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั โดยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบว่า ผูบ้ริโภคนมสดในถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบั 
คุณภาพของนมสด รสชาดของนมสด ความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมนมสดภายในร้าน คุณค่าทางโภชนาการ และ
รูปแบบการบรรจุเม่ือนาํกลบับา้น ในระดบัมากท่ีสุด 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย พบว่า ผูบ้ริโภคนมสดในถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให ้     
ความสําคญักบั ความสะอาดของร้าน  ความสะดวกในการซ้ือ ปัจจุบนันมสดหาซ้ือได้ง่าย และความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ ในระดบัมากท่ีสุด 

ด้านราคา พบว่า ผูบ้ริโภคนมสดในถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้ความสําคญักับ      
ราคานมสดเหมาะสมกบัปริมาณบรรจุ ราคานมสดเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ และการเปล่ียนแปลงราคานมสดมี     
ผลต่อการซ้ือ ในระดบัมากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูบ้ริโภคนมสดในถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้
ความสาํคญักบั การจดัทาํเคร่ืองด่ืมนมสด รสชาดใหม่ ๆ มีผลต่อปริมาณการซ้ือ การลด แลก แจก แถม มีส่วนทาํให ้    
เลือกซ้ือนมสดเพ่ิมข้ึน และการเพิม่ปริมาณนมสดแต่ราคาเท่าเดิมมีผลต่อการซ้ือนมเพิ่มมากข้ึน ในระดบัมากท่ีสุด 

ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากลกัษณะเด่นของสินคา้ในเร่ืองคุณภาพของนมสด รสชาดท่ีตรงต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งประโยชน์ท่ีร่างกายไดรั้บจากการบริโภคนมสด และลกัษณะเด่นในการบรรจุภณัฑข์อง
สินคา้ ทาํใหเ้กิดการดึงดูดใจใหบ้ริโภคสินคา้และทาํใหสิ้นคา้มีคุณค่าต่อการตดัสินใจบริโภค ซ่ึงจากผลการศึกษา
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมนฑา ชาํนาญกิจ (2548) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อร้าน
มนตน์มสด สาขาเสาชิงชา้ เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
 -  ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อร้านมนตน์มสด สาขาเสาชิงชา้ เขตกรุงเทพมหานคร ใน ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นพนกังาน ด้านส่ิงแวดลอ้มของร้าน และดา้นกระบวนการ ลูกคา้มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขายลูกคา้มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 - ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการขาย ดา้นพนักงาน  ดา้นส่ิงแวดลอ้มของร้านและด้าน
กระบวนการไม่แตกต่างกนั 
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 - ลูกคา้ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
พนกังาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มของร้าน และดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขาย ลูกคา้มีความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 
 - ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดใน ดา้นพนกังานและ
ดา้นกระบวนการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นส่ิงแวดลอ้มของร้าน ลูกคา้มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
 - ลูกคา้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
ผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นราคา ดา้นสถานท่ีดา้นการส่งเสริมการขาย              
ดา้นพนกังาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มของร้านและดา้นกระบวนการ ลูกคา้มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
 - ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นพนกังาน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของร้านแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้น ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี 
ดา้นการส่งเสริมการขาย ลูกคา้มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

  - ลูกคา้ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
ดา้นสถานท่ี แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้น
พนกังาน ดา้นส่ิงแวดลอ้มของร้าน และดา้นกระบวนการ ลูกคา้มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคนมสดของ ผูบ้ริโภคในถนน        
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่  

-  ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด ดา้นประเภท ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
จากนมสดแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพฤติกรรมการบริโภคนมสนในดา้นอ่ืนๆ ไม่   
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

-  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด ดา้นความถ่ีในการบริโภคนมสด 
วนัท่ีมกัจะเลือกบริโภคนมสดคือวนัจนัทร์และวนัพฤหสั และความชอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมจากนมสดแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพฤติกรรมการบริโภคนมสดดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

-  ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด ด้านความถ่ีในการบริโภค     
นมสด วนัท่ีมกัจะเลือกบริโภคนมสดคือวนัจนัทร์และวนัพฤหสั   เวลาท่ีบริโภคนมสด และความชอบผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมจากนมสดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพฤติกรรมการบริโภคนมสดดา้นอ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

-  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมสด ดา้นความถ่ีใน
การบริโภคนมสด วนัท่ีมกัจะเลือกบริโภคนมสดคือวนัจนัทร์และวนัพฤหสั เวลาท่ีบริโภคนมสด และความชอบ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมจากนมสดแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนพฤติกรรมการบริโภค        
นมสดดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

จากผลการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดว้่าผูบ้ริโภคนมสดท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ให้
ความสําคญักบัพฤติกรรมการบริโภคนมสด  ด้านประเภทผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมจากนมสด  ความถ่ีในการบริโภค    
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วนัท่ีมกัจะเลือกบริโภคนมสดคือวนัจนัทร์และวนัพฤหสั  เวลาท่ีบริโภคนมสด และความชอบผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
จากนมสด  แตกต่างกัน อย่างนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการบริโภคนมสดด้านอ่ืนๆ ไม่      
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความสาํคญัในการ
บริโภคนมสดท่ีมีคุณภาพ คุณค่า และมีคุณประโยชน์ เพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายใหไ้ดรั้บสารอาหารต่างๆ ครบถว้น 
โดยจะให้ความส◌ําคญักบัปริมาณการบริโภคท่ีเหมาะสม และบริโภคในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ร่างกาย         
สามารดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ จากนมสดไดอ้ย่างสมบูรณ์  จากผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ ประไพศรี  ปรีชาเลิศศิลป์ (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมด่ืม ยู.เอช.ที.ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมปลาย   ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนในสังกดักรมสามญัศึกษา เขตยานนาวามีวตัถุประสงค ์2 
ประการ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมด่ืม ย.ูเอช.ที ของนกัเรียนชั้นมธัยมปลาย และ เพื่อศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมด่ืม ย.ูเอช.ที.ชองนกัเรียนชั้นมธัยมปลาย กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา
คร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับมธัยมปลาย ม.4-ม.6 .ในโรงเรียนท่ีสังกดักรมสามญัศึกษา เขตยานนาวา อนัได้แก่ 
โรงเรียนนนทรีวิทยา และโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จาํนวน 160 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนวยัรุ่นซ่ึงอยู่ในวยั
เจริญเติบโต และบริโภคนมพร้อมด่ืม  ย.ูเอช.ที.โดยผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมด่ืม 
ย.ูเอช.ที. ของนกัเรียนชั้นมธัยมปลายประมาณ 2 ใน 3 จะไม่ด่ืมนมเป็นประจาํทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 68.1 และท่ี
เหลือเพียง 1 ใน 3 ด่ืมนมเป็นประจาํทุกวนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนม คือ เพื่อน โดยเพื่อนเป็นผู ้
ชกัชวนใหด่ื้มนมและใหค้วามรู้ในคุณประโยชน์ของนม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคนม โดยผูศึ้กษา
ไดเ้สนอแนะเพื่อทาํใหน้กัเรียนเกิดพฤติกรรมการบริโภคนมเป็นประจาํ ดว้ยการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัประโยชน์
ของนม โดยการใช้ส่ือต่างๆ เช่น  โปสเตอร์ วิทยุ ทีวี  หากเป็นโปสเตอร์ควรมีการติดตามสถานท่ีต่างๆ  เช่น 
โรงเรียน หา้งสรรพสินคา้ โรงภาพยนตร์  หรือ  สถานท่ีท่ีวยัรุ่นนิยม  โดยเป็นส่ือท่ีดึงดูดใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ  
หากใชส่ื้อทางทีวี  หรือทางวิทย ุ จะตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ืองเพื่อทาํใหเ้กิดเป็นแรงกระตุน้ใหน้กัเรียนหนัมาบริโภคนม
เป็นประจาํ 

-  ควรมีการบรรจุเร่ืองนม และประโยชนข์องนมไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 
-  ทางโรงเรียนควรให้มีการแข่งขนัตอบคาํถามทางด้านวิชาการเก่ียวกบันม หรือ  จัดนิทรรศการ

เพือ่ใหค้วามรู้ในเร่ืองเก่ียวกบันม และประโยชนข์องนม 
-  เน่ืองจากเดก็ในวยัน้ีอยูใ่นวยัท่ีติดเพื่อน มกัมีพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อน จึงควร 

หาตวัตน้แบบของนกัเรียนท่ีด่ืมนมเป็นประจาํเพื่อดึงดูดใหน้กัเรียนคนอ่ืนๆ เกิดพฤติกรรมท่ีอยากด่ืมนมตาม 
4.  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตาม 

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

จากผลการศึกษาผูว้ิจัยจึงมีขอเสนอแนะให้ผูส้นใจทั่วไปและผูป้ระกอบกิจการนมสดควร
คาํนึงถึงพฤติกรรมการบริโภคนมสด รวมทั้งปัจจยัส่วนประสมการตลาดซ่ึงมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจในการ
บริโภคนมสด เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ เกิดความยินดีท่ีจะจ่ายเม่ือผูบ้ริโภคคิดว่าการบริโภคนมสดมี
ความคุม้ค่าต่อคุณค่า และคุณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการบริโภคนมสด เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีและสนองตอบความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคในการบริโภคนมสด ตลอดจนสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่อไป 

2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมสดของผูบ้ริโภคในถนนสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร เท่านั้น จึงควรท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมสดในเขตอ่ืนๆ ดว้ย เพ่ือนาํผลการศึกษามา
เปรียบเทียบ รวมทั้งนาํมาเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด และควรท่ีจะศึกษาเจาะลึกในผลิตภณัฑแ์ต่ละ
ชนิดตราสินคา้เพ่ือคน้พบความหลากหลายใหม่ๆ ของผลิตภณัฑจ์ากนมสด 
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