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โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําอยางตอเน่ืองมาต้ังแตปพุทธศักราช 2543 เพ่ือ “มุงพัฒนา
งานบริการวิชาการสูความเปนมาตรฐาน ในการรวมมือ และสงเสริมงานบัณฑิตศึกษา” ซึ่งเปนเสมือนลานแหงปญญา
ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการทั่วไป จักไดนําเสนอองคความรู 
และผลงานจากการศึกษาคนควา ใหสามารถ “กาวทันโลกบนพ้ืนฐานภูมิปญญาไทย” อันเปนแนวทางในการพัฒนา
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ทุกทาน ที่ไดรวมสรางสรรคผลงาน แสดงสมรรถนะทางดานวิชาการในวารสาร “ลานปญญา” ฉบับน้ี คณะ
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เนื้อหาสาระ แนวคิด บทวิจารณ ใดๆ ท่ีปรากฏในวารสารฉบับน้ี 
เปนความคิดเห็น และขอมูลในความรบัผิดชอบของผูเขียนแตละทาน 

 



 

สารบัญ 
 

  หนา 
บทบรรณาธิการ (3) 
สารบัญ  (5) 
 
การจัดองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 กิรณา ศิริปญจนะ 1 
การใชคอมพิวเตอรท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล 
 จักพรรดิ จิตรานุเคราะห 11 
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
 จันทัปพา วิเศษโวหาร 19 
การจัดการคุณภาพโครงการบานเอ้ืออาทร: กรณีศึกษาโครงการบานเอ้ืออาทร 
ประชานิเวศน จังหวัดนนทบุรี  
 ธมนพัชร นันทวีรชนนท 30 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานเฟรชมารท  
เขตพระประแดง 
 นภษร จิรเดชาวัชร 42 
ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองนักเรียนไทยในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน 
นานาชาติหลักสูตรประเทศอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
 ปยนุช ทองท่ัว 55 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
สําหรับบานพกัอาศัยเขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร  
 ไผทเทพ ชวงแสงอุทัย 64 
ผลกระทบจากการสรางสนามบินสุวรรณภมิูท่ีมีตอวิถีชีวิตของประชาชน: 
กรณีศึกษาตําบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ 
 พงษวรรณ ศุขโภคา 73 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา 
ท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง “การใชโปรแกรม Microsoft  
PowerPoint 2003” ในกลุมสาระเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ 
 พันธศักดิ์ นาคเนียม 88 



 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชแกสโซฮอลของผูบริโภค 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 พิมพใจ ทิพยเลอเลิศ 98 
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ในเขตอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ภิญญาพัชญ พลูสวัสดิ์ 108 
การตัดสินใจเลือกใชบริการซอมสีและตัวถังรถยนต บริษัท ส.รุงเจริญกลการ จํากัด 
 ยทุธพงษ ภิรมยเจยีว 123 
สภาพการดําเนินชีวิต ปจจัยการดําเนินชวิีต และทัศนคติตอการดาํเนนิชีวิตของ 
ประชากรในเขตเมืองกับเขตชานเมือง 
 รุจิราภรณ ชินวงศวัฒนา 136 
ความคิดเห็นของพนักงานตอการประเมินผลของผูบริหาร 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานกังานใหญ 
 วรรณา อมตังคตระกูล 148 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
โทรศัพทเคล่ือนท่ีบริษัทโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) DTAC 
ในกรุงเทพมหานคร 
 ศิริพร ทับทิม 166 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
 อริศรา ขาวพล 190 
วัฒนธรรมองคการท่ีมีผลตอความผูกพันกับองคการของสถาบันวิชาการทหารบกชัน้สูง 
 ร.อ.หญิงอัจฉราวรรณ สายวจิิตร 198 
ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน 
โรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 อุไรวรรณ ศรีถนัด 222 
ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานรักษาความปลอดภยับุคคลสําคัญ 
ในเขตทําเนียบรัฐบาล 
 จาสิบตํารวจประสิทธ์ิ ลับไพรี 231 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
  หนา 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานสืบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ 
กองบังคบัการตํารวจนครบาล 7 
 จาสิบตํารวจปริญญา รัชอินทร 239 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ีสืบสวนชั้นประทวน 
กรณีศึกษา : กองบัญชาการตาํรวจนครบาล 
 จาสิบตํารวจรัตนศักดิ์ นาคพนม 250 
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม  
ของขาราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจนครบาล 7 
 จาสิบตํารวจศักรินทร วิชาธรรม 260 
ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัตงิานของตํารวจจราจร  
กรณีศึกษา : กองบังคบัการตาํรวจนครบาล 7  
 จาสิบตํารวจหญิงเกศา ชาวเรือ 270 
ประสิทธิภาพของเจาหนาท่ีตํารวจในการปฏิบัติหนาท่ีดานการใหบริการประชาชน 
ในสถานีตํารวจนครบาลนางเล้ิง 
 ดาบตํารวจพจน เหลือแดง 280 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกรของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจนครบาลทาพระ 
 ดาบตํารวจพิเชษฐ ทองอยู 291 
อุปสรรคในการปฏิบัตงิานบริการของเจาหนาท่ีตํารวจ 
 กองบังคบัการตํารวจนครบาล 9 
 ดาบตํารวจไกรษร แจมอําพร 301 
ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตาํรวจ 
สถานีตํารวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร 
 ดาบตํารวจธวชักุล ยุคลธรรม 312 
ปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
กรุงเทพมหานคร 
 จินตนา ภูธนานุสรณ 321 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
  หนา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเนอรสซ่ิงโฮมของผูสูงอาย ุ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ณัฏฐชานันท มืดอินทร 340 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของพยาบาลวัยทอง 
งานการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 
 ประสาน ไชยมหาพฤกษ 348 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปดรานคายอยในศูนยการคาอิมพีเรียลเวลิด สําโรง 
จังหวัดสมุทรปราการ  
 พิมล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 362 
ระดับการรับรูวิสัยทัศนพันธกิจของบุคลากรท่ีสงผลตอการบริหารสภาการพยาบาล 
 มยุรี ภาณุจารี 373 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล 
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
 วราภรณ เฉลิมจักร 383 
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการฝกวิชาชพีคนพิการ  
กรณีศึกษา : โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พทัยา 
 ทัศนยี มงคลนาํ 397 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีตอการเลือกใชบัตรออมสิน วีซา เดบิต 
ของลูกคาธนาคารออมสิน เขตศิริราช  
 บุญธิดา ไวยศิลป 407 
การประเมินประสิทธิผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML) 
ตําบลบางพลีนอย อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 พรศิริ วณิชลักษมี 416 
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตอการจัดการธุรกิจคาเหล็ก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 เพ็ญศิริ เจยนอย 430 
ความพึงพอใจของพนักงานในองคกรท่ีมีตอสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 แพรวพรรณ นพตระกูล 441 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
  หนา 
ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการนวดแผนโบราณในวัดโพธ์ิ  
เขตกรุงเทพมหานคร 
 ภาวดล นววรพงษ 452 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพงึพอใจในงานพยาบาลของงานการพยาบาล 
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 
 มัลลิกา นิลาสน 463 
การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการพฒันาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล 
ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 รักยิ้ม เฮงหลี 473 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแฟชัน่ของวัยรุนในหางสรรพสินคา 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 รุงฤดี กิจเนตร 484 
คุณลักษณะผูบริหารท่ีพึงประสงคในทัศนะของพนักงาน 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาในเขต 13 
 วรัญญา เจริญลาภ 496 
ระบบการพัฒนาสังคมขององคการบริหารสวนตําบล: 
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 วาสนา อุนรอด 505 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภค 
กรณีศึกษา : ไอที แกรนด บางแค 
 ศศิเลขา ดิเรกพิทักษ 516 
ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) 
ในพื้นท่ียานธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 สุมลรัตน สินธพมหันต 524 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสื่อสมุดโทรศัพทหนาเหลือง 
เขตกรุงเทพมหานคร  
 สุมาพร คณางกูร 536 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
  หนา 
ปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศทางทะเลของลูกคา 
กรณีศึกษา : บริษัท เดกซทรานส เวิลดไวด (ไทยแลนด) จํากัด 
 สุชาดา คณะวาป 547 
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 อัญชลี แยมกมล 555 
ความตองการในการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ  
ในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ 
 อุชุกร เหมือนเดช 566 
คุณลักษณะของครูผูสอนท่ีดีตามความคดิเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชพี (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม โรงเรียนมิตรผล เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  
 อุไรวรรณ จันทรสวัสดิ์ 580 
ความพึงพอใจของผูใชบริการชําระคาสินคาและบริการท่ีเคานเตอร 
ของธนาคารออมสิน เขตบางแค 
 คณาวุฒิ เท่ียงกมล 588 
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
ศูนยบริการลูกคาสาขาสามเสน 
 จักกฤษณ มีนาค 597 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชน้ํามันถ่ัวเหลืองของผูบริโภค ตาํบลบางเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 ฑีฆายุ เตชะวณิชย 606 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเครือขาย  
ผลิตภณัฑความงามและสุขภาพ 
 ณรงค วงศแดง 618 
ปญหาการบริหารรานคาปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) 
 ธเนศ เสตะจนัทน 632 
ปจจัยท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวสะพานขามแมน้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี  
 นภดล จาดปอม 640 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
  หนา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรของผูบริโภค 
ในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 ปรก ชูจันทร 649 
ปจจัยท่ีมีผลตอการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอระดับประถมศึกษา 
ของผูปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ (ราชพงษ)  
สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
 มนตรี ศกุนตะประเสริฐ 658 
คุณลักษณะของมัคคุเทศกนําเท่ียวตางประเทศท่ีพึงประสงค 
ของนักทองเท่ียวชาวไทย 
 โรจนา ล้ิมสกลุวานิจ 672 
การใชบริการจากระบบสารสนเทศบนเครือขายอินทราเนต็ 
ของพนักงานภาคขายและบริการ นครหลวงท่ี 1  
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 วัฒนชัย แกมมณ ี 686 
ปญหาและความตองการของผูใชบริการจากเจาหนาท่ีประจํา 
ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 
 สมโชค แปนปน 699 
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 
ภาคนครหลวง 2 
 สุรเชษฐ ผการัตนสกุล 711 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใหม 
ของผูบริโภคในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 สุรัตน สุขเสนห 721 
ปญหาและความตองการในการมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ของพนักงานบริษัทอีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 สุวิทย น้ําใจเพชร 733 
พฤติกรรมและปจจัยในการตัดสินใจซ้ือบานเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร 
 เอกสิทธ์ิ สมศรียานุภาพ 747 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
  หนา 
ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปองกันปญหายาเสพตดิของนักศึกษา 
การศึกษานอกระบบ ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
 พรภัค พานพศิ 761 
ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ 
ขาราชการทหาร โรงเรียนชางฝมือทหาร 
 พลตรีหญิงกรรณิกา ศศิประภา 771 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตานม 
ของลูกคา บริษัทไทย วาโก จํากัด (มหาชน)  
 วาท่ีรอยตรีหญิงสรัญญา ทองอราม 781 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตํารวจ 
กองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจสันตบิาล 3 
 สิบตํารวจเอกสราวุธ อมวรรณ 790 
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การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา 
ในเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1* 

Learning Organization Management of Pr imary Schools  
in Samut Prakan Educational Service area office Region 1 

 
นางสาวกิรณา  ศิริปัญจนะ**1 

Miss Kirana  Siripunjana 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการปฏิบติังานการจดัองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลและของเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม  
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐบาลและของเอกชน จาํนวน 488 คน จากการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 70 ขอ้ ค่าความเช่ือมัน่ .89 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าที 
 ผลการวิจยั พบว่าระดับปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เรียงตามลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีพลวตัแห่งการเรียนรู้ การ
ปรับเปล่ียนองคก์าร การจดัการความรู้และการเพ่ิมอาํนาจแก่บุคคล ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบั
ของการปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จาํแนกตาม
หนา้ท่ี พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสูงกว่าครูผูส้อน ทุกองคป์ระกอบ และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จาํแนกตามประเภทโรงเรียน พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนรัฐบาล และครูผูส้อนโรงเรียนรัฐบาลสูงกว่าครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนทุก
องคป์ระกอบ และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทั้ง 2 กลุ่ม 
 
 
 
 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and to compare the operation level of learning 
organization management of private and government primary schools in Samut Prakan Educational Service 
Area Office Region 1, based on the opinion of administrators and teachers. The simple random samplings were 
488 samples in private and government primary schools. The questionnaire was 5 rating scale with 70 item 
reliability at .89. The statistical data were analysis by percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The research results were concluded that the mean of operation level of learning organization 
management of primary schools in Samut Prakan Educational Service Area Office Region 1 overall was at high 
level. When considered component by component, the means from high to low were technology application, 
learning dynamic, organization transformation, knowledge management, and people empowerment. The 
comparison result classified by duty showed that the administrator’s opinion overall was higher than teacher’s 
in every component, and no significant. The comparison result of the opinion about the operation level of 
learning organization management of private and government primary schools, classified by school type 
showed that the government school administrator’s opinion overall higher than private school administrator’s in 
every component, and the government school teacher’s opinion overall higher than private school teacher’s in 
every component and both no significant. 
 
ความนํา 
 ประวติัศาสตร์การจดัการศึกษาของไทยมีความสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะประเทศไทยไดผ้า่นยคุการปฏิรูป
การศึกษามาแลว้ถึง 4 ยคุ ไดแ้ก่ (1) ในสมยัรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411 – 2453) ผูท้รงเป็นนกัปฏิรูปการศึกษาผูย้ิ่งใหญ่
เป่ียมดว้ยวิสัยทศัน์ นโยบายของพระองคท่ี์ท่านไดเ้ปล่ียนโฉมหน้าการศึกษาไทยไปสู่ระบบการศึกษาของโลก
แนวใหม่ (2) การปฏิวติัของนักศึกษาเม่ือเดือนตุลาคม 2516 ไดน้าํไปสู่ยุคการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเน้นในเร่ือง
ความเสมอภาค ความเป็นเอกภาพ และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (3) ในปี พ.ศ.2530 – 2535 ไดมี้ความ
พยายามปฏิรูปการศึกษาอีกคร้ังหน่ึง โดยเนน้ถึงความจาํเป็นท่ีประเทศไทยจะตอ้งปรับตนใหพ้ร้อมท่ีจะรับการทา้
ทายจากกระแสโลกาภิวตัน์ และความเป็นนานาชาติ (4) การริเร่ิมปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบนันั้น สืบ
เน่ืองมาจากผลกระทบอนัรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียและการปฏิรูปการเมืองท่ีตามมา ดงัเช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัไทยปีพุทธศกัราช 2540 ผลของรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีทาํให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาและกระจาย
อาํนาจจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคทนัที (สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2546, หนา้ 3) 
 การพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้น ทุกภาคส่วนของสังคมมุ่งสู่การจดัการศึกษาแก่
มวลชนพยายามให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, 
2540 หนา้ 48) พร้อมกบักระบวนการปฏิรูปการศึกษา มีแนวการพฒันาประเทศภายใตก้รอบแนวคิดท่ียึดคนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันาทุกมิติอยา่งเป็นองคร์วมเพิ่มขีดความสามารถและยกระดบัคุณภาพชีวิตคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ วิสัยทศัน์พฒันาประเทศในอนาคตยี่สิบปี มีจุดมุ่งหมายให้
เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย กาํหนดสภาพสังคมไทยท่ีพึงปรารถนามุ่งพฒันาสู่สังคม
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เขม้แขง็และมีดุลยภาพใหเ้ป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท ์และเอ้ืออาทร
ต่อกนั  
 แนวคิดเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้เกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา จากศาสตราจารยอ์กัริสและชอน 
(Agyris and Schon) ท่ีนาํเสนอเร่ืองการเรียนรู้ขององคก์าร (Organizational Learning) เม่ือปี ค.ศ. 1978 แต่ไม่ได้
รับความสนใจมากนกั ต่อมาศาสตราจารยเ์ซนกี (Peter M. Senge) ไดท้าํการสังเคราะห์ ทฤษฎีและวิธีการต่างๆ 
เพื่อเผยแพร่แนวคิด โดยเขียนหนงัสือเล่มแรกช่ือว่า “The Fifth Discipline : The Arts & Practice Organization”  
แนวคิดน้ีไดรั้บการตอบรับจากบุคคลองคก์ารต่างๆ ทัว่โลก (วิชยั วงษใ์หญ,่ 2542, หนา้ 9) 
 ปัจจุบนัประเทศไทยไดรั้บเอาแนวคิดเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้มาปรับใชป้ระโยชน์ โดยเร่ิมใชใ้น
ภาคธุรกิจเอกชน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย ์บริษทั เครือซีเมนตไ์ทย และองคก์ารอ่ืนอีกมากมาย (มาลี  ธรรมศิริ, 
2543, หนา้ 3) 
 แนวความคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการพฒันาประสิทธิภาพทางการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากยคุน้ีทรัพยากรมนุษยก์ลายเป็นยุทธศาสตร์หลกัของการพฒันาองคก์าร คือหากองคก์าร
ใดสามารถพฒันาศกัยภาพของคนในองคก์ารไดสู้งสุด องคก์ารนั้นก็จะสามารถอยู่รอดอย่างไดเ้ปรียบในภาวะ
ปัจจุบนั ซ่ึงดรัชเคอร์ (Drucker) ระบุความสําคญัขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว ้3 ประการ คือ 1) บุคลากรใน
องค์การแห่งการเรียนรู้สามารถท่ีจะเรียนรู้ไดเ้ร็ว 2) บุคลากรมีการอุทิศตน สามารถเรียนรู้ไดใ้นทุกระดบัของ
องคก์ารแห่งผูท้าํงานท่ีทรงความรู้ 3) มีนวตักรรมทาํให้องคก์ารเติบโตกา้วหนา้เป็นองคก์ารแห่งผูท้าํงานท่ีทรง
ความรู้ (จิตรกร ตั้งเกษมสุข, 2543, หนา้ 229) 
 การจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนัยงัคงเป็นท่ีวิพากษว์ิจารณ์กนัว่ามีคุณภาพและมาตรฐานไม่เป็นท่ี
พึงพอใจของสังคม  ระบบการศึกษาไม่ดี ไม่มีการควบคุมมาตรฐานการศึกษา การกระจายการศึกษาไม่ทัว่ถึงและ
ยงัไม่อาจรองรับการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ได ้(เกจ็กนก  เอ้ือวงศ,์ 2547, หนา้ 313) ท่ีสาํคญัซ่ึงเป็นจุดอ่อน
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ คือ ปัจจุบนัการศึกษาไทยกาํลงัอยู่ในภาวะวิกฤติ อนัเน่ืองมาจากปัญหา
คุณภาพการศึกษาในทุกระดบั มีปัญหาเร่ืองศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัของคนไทย เม่ือเปรียบเทียบ
กบัประเทศอตุสาหกรรมการศึกษาไทยดอ้ยกวา่ทุกเร่ือง (รุ่ง  แกว้แดง, 2544, หนา้ 28) 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจัยซ่ึงปฏิบติังานอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 จึงสนใจศึกษาการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยศึกษาสภาพการจดัองคก์าร แห่งการเรียนรู้การพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยให้
มีความเขม้แขง็และย ัง่ยนืกา้วทนัต่อสังคมโลก และแนวทางในการพฒันาการเรียนรู้ของบุคลากรและองคก์าร ซ่ึง
ยอ่มจะส่งผลดีต่อความพร้อมในการปรับเปล่ียนองคก์ารใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการและบรรลุตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดนั้น 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ในภาพรวม 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐบาล ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของ
เอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบัครูผูส้อน 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ของ
รัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
 5.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 1.  ระดบัปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2.   ระดับปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ในเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบัครูผูส้อนแตกต่างกนั 
 3.  ระดับปฏิบติังานการจัดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน ในเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารกบัครูผูส้อนแตกต่างกนั 
 4.  ระดบัปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ของรัฐบาลและเอกชน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารแตกต่างกนั 
 5.  ระดบัปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อนของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 120 โรงเรียน (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 
1, 2549, หนา้ 16) จาํแนกเป็นโรงเรียนรัฐบาล 73 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 47 โรงเรียน แยกเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 
238 คน ครูผูส้อน 3,726 คน รวม 3,964 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผูบ้ริหาร และครูผูส้อนของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
พื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จาํนวน 61 โรงเรียน จาํนวน 488 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ก่ พลวตัแห่งการ
เรียนรู้ การปรับเปล่ียนองคก์าร การเพิ่มอาํนาจแก่บุคคล การจดัการความรู้ และการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึง
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ผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996, p. 
30) จาํนวน 50 ขอ้ ซ่ึงลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของลิเคิร์ท (likert’s 
scale) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ละตรวจสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี 
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ t-test 
(independent) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ที่ว่า “เพื่อศึกษาระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม” สรุปว่าในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีมี พลวตัแห่งการเรียนรู้ การปรับเปล่ียนองคก์าร การจดัการความรู้ การเพิ่มอาํนาจแก่บุคคล เม่ือ
พิจารณาในรายองคป์ระกอบสรุปผลดงัน้ี 
 องค์ประกอบท่ี 1 พลวตัแห่งการเรียนรู้ ตัวช้ีวดัท่ีมีระดับการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
สนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้ระดับบุคคลระดับทีมและระดับสถานศึกษา และตัวช้ีว ัดท่ีมีระดับการ
ปฏิบติังานนอ้ย คือ โรงเรียนสนบัสนุนใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็นการปฏิบติัและการวางแผน 
 องคป์ระกอบท่ี 2 การปรับเปล่ียนองคก์าร ตวัช้ีวดัท่ีมีระดบัการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ โครงสร้าง
ของโรงเรียนมีการกระจายอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและการตัดสินใจร่วมกัน และตวัช้ีวดัท่ีมีระดับการ
ปฏิบติังานนอ้ย คือ บุคลากรโรงเรียนมีความเขา้ใจถึงความสาํคญัของการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 องคป์ระกอบท่ี 3 การเพิ่มอาํนาจแก่บุคคล ตวัช้ีวดัท่ีมีระดบัการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่พฒันาบุคลากรกบัการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัระดบัการปฏิบติังานนอ้ย คือ ผูบ้ริหารให้
อิสระต่อการปฏิบติังานของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน  
 องคป์ระกอบท่ี 4  การจดัการความรู้  ตวัช้ีวดัท่ีมีระดบัการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ โรงเรียนสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรไดรั้บการฝึกฝนในดา้นทกัษะต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความคิดใหม่ๆ และตวัช้ีวดัท่ีมีระดบัการปฏิบติังานนอ้ย 
คือ บุคลากรมีความสามารถในการคิดและปฏิบติังานท่ีสลบัซบัซอ้นอยา่งเป็นระบบ 
 องคป์ระกอบท่ี 5  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี ตวัช้ีวดัท่ีมีระดบัการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ  โรงเรียน
สนับสนุนให้บุคลากรไดศึ้กษาการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัท่ีมีระดบัการปฏิบติังานนอ้ย คือ 
บุคลากรมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารเพือ่เผยแพร่ข่าวสารใหก้บัสมาชิกภายในโรงเรียนและภายนอก 
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 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารกับ
ครูผู้ สอน” สรุปว่าในภาพรวม  ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผู ้บริหารสูงกว่าครูผู ้สอนทุก
องคป์ระกอบ และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทุกองคป์ระกอบ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารกับ
ครูผู้ สอน” สรุปว่าในภาพรวม  ระดับการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของผู ้บริหารสูงกว่าครูผู ้สอนทุก
องคป์ระกอบ และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทุกองคป์ระกอบ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษา ของรัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร” สรุปว่าในภาพรวม ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนรัฐบาลทุก
องคป์ระกอบ และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทุกองคป์ระกอบ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 5  ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน” สรุปว่าในภาพรวม ระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนโรงเรียนรัฐบาลสูงกว่าครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
ทุกองคป์ระกอบ และแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทุกองคป์ระกอบ 
 
อภปิรายผล 
 การอภิปรายผลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์อภิปรายตามวตัถุประสงค ์และตรวจสอบสมมติฐานของการวิจยั
เป็นขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 จากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1  ที่ว่า “เพื่อศึกษาระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวม” นั้น สรุปว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับมาก ซึ่งตอบรับกับสมมติฐานข้อ 1 ที่ว่า “ระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก” ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจาก
ปัจจยัดา้นสังคมไทยตอ้งการพฒันาประเทศ และมีความตอ้งการปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อให้การศึกษากา้วทนั
สังคมโลก  จึงตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  เพื่อ
สนองตอบการจดัระบบโครงสร�างและ กระบวนการจดัการศึกษาของไทยใหม่ใหมี้เอกภาพในเชิงนโยบาย พร้อม
กนันั้น กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเป็น 175 เขต ทัว่ประเทศ เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2545 
ต่อมาไดอ้อกเป็นพระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546  ทาํให้การบริหารจดั
การศึกษามีความหลากหลายในทางปฏิบติังานและมีการกระจายอาํนาจไปสู่ภูมิภาคหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา จึงทาํใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีความต่ืนตวัในการทาํงานเชิงนโยบายเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นการจดัองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาจะสําเร็จได ้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนตอ้งร่วมมือกนัทาํงานตามกรอบ
แนวนโยบายและยึดหลกัองคป์ระกอบการจดัองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นสําคญั ทาํให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง 
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 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารกับ
ครูผู้สอน” สรุปวา่ในภาพรวมระดบัการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสูงกว่าครูผูส้อนทุกองคป์ระกอบ  
และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 ท่ีว่า “ระดับปฏิบัติงานการจัด
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนแตกต่างกัน” ทั้งน้ีอาจเป็นไปได้ว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐบาลต่างก็มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาโรงเรียนใหเ้จริญกา้วหนา้เหมือนกนั ค่าเฉล่ียระดบัความ
คิดเห็นในการปฏิบติังานจึงไม่แตกต่างกนั ตอบรับกบัแนวคิดของมาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996, p. 30) ท่ีว่า การ
พฒันาองคแ์ห่งการเรียนรู้นั้น จะตอ้งพฒันาองคป์ระกอบการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทุกดา้นไปพร้อมๆ กนั จึง
เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้และสอดคลอ้งกบัรายงานวิจยัของฉตัรทิพย ์สุวรรณชิน (2003, หนา้ 49) ท่ีว่าผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนมีเขา้ใจและปรับตวัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นอกจากน้ียงัไดช้ี้ให้เห็นว่า 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนต้องการปฏิบัติงานตามกฎหมายนั้น ผูบ้ริหารและครูเห็นว่าเง่ือนไขท่ีจาํเป็นสําหรับ
โรงเรียนท่ีจะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 8 ประการ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ วฒันธรรมโรงเรียน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายของโรงเรียน กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการส่ือสาร และการปฏิสัมพนัธ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวก
และทรัพยากรต่างๆ  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารกับ
ครูผู้สอน” สรุปวา่ในภาพรวมระดบัการปฏิบติังานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสูงกว่าครูผูส้อนทุกองคป์ระกอบ  
และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 ท่ีว่า “ระดับปฏิบัติงานการจัด
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนแตกต่างกัน” ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดในองคก์าร ถือว่าเป็นผูมี้อิทธิพลต่อระดบัการปฏิบติังานการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาทั้ง
ดา้นส่งเสริม  สนบัสนุน อาํนวยความสะดวกในการทาํงานของบุคลากร พร้อมทั้งเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา แนะแนวทาง
การทาํงานภายในและภายนอกองคก์ารใหส้ามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีระดบัการปฏิบติังาน
การจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้สูงกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของถวิล  อรัญเวศ (2544, หนา้ 35) ท่ีว่า ผ�ูบริหาร
เป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด มีบทบาทมากท่ีสุด มีอิทธิพลมากท่ีสุดต�อการเปล่ียนแปลง ผู�บริหารจะตอ้งเป
�นผูมี้ศาสตร�และศิลป�ในการบริหารงาน เพราะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารนัน่เอง เป็นองคป์ระกอบสาํคญัทาํ
ใหเ้ง่ือนไขและแนวนโยบายการทาํงานตอบรับกบันโยบายรัฐบาลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสาํเร็จได ้และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ (2543, หนา้ 44) 
ท่ีวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมองเห็นความสาํคญัต่อการศึกษาเขา้มาเป็นแกนนาํในการจดัทาํแผน รวมทั้งกาํกบัติดตามการ
ดาํเนินงานตามแผน การประเมินองคก์าร และการนาํผลจากการประเมินตนเองมาใชใ้นการปรับปรุงสถานศึกษา 
และการรายงานผลใหส้าธารณชนรับทราบ  
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษา ของรัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของ
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ผู้บริหาร”  สรุปว่าในภาพรวมระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสูงกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนรัฐบาลทุก
องค์ประกอบ และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยข้อ 4 ที่ว่า “ระดับ
ปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารแตกต่างกัน”  ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่าผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งสอง
ประเภทต่างกมี็ความตอ้งการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้เหมือนกนั จึงมีระดบัการปฏิบติังานฯ ตามความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนัตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ โดยเฉพาะผูบ้ริหารโรงเรียนรัฐบาลระเบียบทางราชการมิไดเ้อ้ืออาํนวยใหแ้ก่
บุคลากรอ่ืนเขา้มาช่วยในการดาํเนินงานบริหารการศึกษามากนัก  จึงทาํให้ผูบ้ริหารโรงเรียนรัฐบาลมีความ
คาดหวงัตํ่ากว่า สอดคลอ้งกบัแนวคิดของจิตรกร ตั้งเกษมสุข (2543, หนา้ 229) ท่ีว่า ความสาํคญัขององคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ 3 ประการ คือ  1) บุคลากรในองคก์ารแห่งการเรียนรู้สามารถท่ีจะเรียนรู้ไดเ้ร็ว  2) บุคลากรมีการอุทิศ
ตน สามารถเรียนรู้ได้ในทุกระดับขององค์การแห่งผูท้าํงานท่ีทรงความรู้ 3) มีนวตักรรมทาํให้องค์การเติบโต
กา้วหนา้เป็นองคก์ารแห่งผูท้าํงานท่ีทรงความรู้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ที่ว่า “เพื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน”  สรุปว่าในภาพรวมระดบัความคิดเห็นของครูผูส้อนโรงเรียนรัฐบาลสูงกว่าครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
ทุกองคป์ระกอบ และแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยข้อ 5 ท่ีว่า “ระดับ
ปฏิบัติงานการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต1 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนแตกต่างกัน” นบัตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาว่างระเบียบการ
บริหารงานใหม่  พร้อมทั้งจดัการประเมินผลงานในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองมา ไม่ว่าเป็นครูผูส้อนในโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ต่างก็มีความตั้งใจทาํงานใสถานศึกษาเต็มกาํลงัความสามารถของบุคคล 
พร้อมทั้งมีการเรียนรู้ระบบการทาํงานแบบใหม่เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของเชียรศรี  วิวิธศิริ (2540, หนา้ 68) 
ท่ีว่า การเรียนรู้หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ การฝึกหัด 
และการปฏิบติัการ เป็นการกระทาํจริงจะดว้ยวิธีการท่ีจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม ดงันั้นการเรียนรู้งานก็คือการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บส่ิงเร้า และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนาํไปสู่การปฏิบติังานท่ีมี
คุณภาพทาํใหก้ารศึกษาไทยมีความมาตรฐาน และสอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัของวีรพล  อมรปิยะฤกษ ์(2546, 
หนา้ 52) พบว่า ครูในสถาบนัการอาชีวการศึกษากรุงเทพ 1 มีการรับรู้ความเป็นองคก์รเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัสูง   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ทาํใหผู้ว้ิจยัพบประเดน็สาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพือ่เป็นขอ้มูลพฒันาการศึกษา 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 
  1.1 ขอ้เสนอแนะเพ่ือวา่งนโยบายการบริหารงาน 
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   1.1.1 ผู ้อาํนวยการโรงเรียนและครูผู ้สอนต้องวิ เคราะห์ระเบียบการบริหารงานจัด
การศึกษาใหร้อบครอบเพื่อว่างนโยบายการศึกษา ว่ามีกฎระเบียบตวัใดเกิดความขดัแยง้ในระบบวฒันธรรมการ
ปฏิบติังานแต่ละโรงเรียนนั้น  เพ่ือจะไดแ้กไ้ขปัญหาอปุสรรคในการทาํงานไดถู้กตอ้ง 
   1.1.2 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูผูส้อนตอ้งกาํหนดวิสัยทศัน์การทาํงานร่วมกนัท่ีชดัเจน 
เพือ่นาํผลการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ือปฏิบติังาน 
   1.21 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจะตอ้งมัน่จดัอบรมความรู้แก่ครูผูป้ฏิบติัการ และชาํนาญการ
ใหมี้ศกัยภาพในการบริหารงานเพือ่จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ มีความเขา้ใจองคป์ระกอบของการจดัองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง   
   1.2.2 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูผูส้อนตอ้งร่วมกันจัดทาํหลักสูตรการศึกษาการจัด
องคก์ารแห่งการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบอตุสาหกรรมใหแ้ก่นกัเรียนในพ้ืนท่ี 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานจดัการศึกษาทุกดา้นในสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1   
  2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการกบัผูบ้ริหารการศึกษาต่อการดาํเนินงาน
การจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
  2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นการจดัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 กบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
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การใช้คอมพวิเตอร์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล* 
A Study of Health Effects on Computer  usage in St.Gabr iel’s Foundation 

 
        นายจกัรพรรดิ   จิตรานุเคราะห์** 

        Mr. Chkraphad   Chitranukroh 
 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 2) เพื่อเปรียบเทียบการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียล จําแนกตามลักษณะท่ีต่างกันในด้านเพศ สถานะ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ปี
การศึกษา 2551 จาํนวน 335 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 อนัดับ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียดว้ยสถิติค่าที และค่าเอฟ และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการ
ของเตอร์เกย ์ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงานของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลมีความเส่ียง
ต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพในระดับปานกลาง 2) การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านสภาพแวดลอ้มของบุคลากร
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพในระดับปานกลาง 3) การตรวจสอบ
สมมติฐานของการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลจาํแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ในภาพรวมไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 4) โดยภาพรวมแล้ว การใช้
คอมพิวเตอร์ทางดา้นงานมีผลแปรผนัโดยตรงกบัสุขภาพ ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านสภาพแวดลอ้มไม่
สัมพนัธ์กบัสุขภาพของบุคลากรอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 This research aimed to 1) study of computer usage affecting personnel health of St. Gabriel 
Foundation, 2) to compare computer usage affecting personnel health of St. Gabriel Foundation classified by 
sex, status, age, educational level, frequency in using computer per week.   The sample used in this research 
was 335 personnel of St. Gabriel Foundation in 2008 academic year.  The device used in data collection was 
five-level rating scale questionnaire. The data gained were analyzed by computer program with the use of 

                                                        
 *บทความภาคนิพนธ ์
**บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Turkey’s HSD test, and Pearson Correlation Coefficient at 
the significant level of 0.01. 
 The  research found that 1) in term of personnel affairs, the computer usage of St. Gabriel  Foundation 
proved to have personnel health problem at moderate level, 2) in term of personnel environment affairs, the 
computer usage of St. Gabriel  Foundation proved  to have personnel health problem at moderate level, 3) the 
hypothesis test of computer usage affecting personnel health of  St. Gabriel Foundation classified by type of 
population as a whole showed no significant difference, and 4) in general, usage of computer had direct affect 
towards the personnel health. The usage of computer in term of environment affairs showed no relation with 
personnel health. 
 
ความนํา 
 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์มีความสาํคญัมากในปัจจุบนั มีการติดต่อส่ือสารไป
อยา่งรวดเร็วหรือจะเรียกว่าโลกไร้พรมแดน ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดเวลา 
คอมพิวเตอร์ก็เป็นเทคโนโลยท่ีีมีความสาํคญัท่ีนาํมาใชแ้พร่หลายและเขา้มามีบทบาทสาํคญัในท่ีนาํมาใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายในองค์กรของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ล้วนแต่นําคอมพิวเตอร์เขา้มาทาํงานใน
ระบบงานต่างทั้งส้ิน แต่ถา้หากพิจารณาจากการใช้เวลาในการทาํงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และผลกระทบ
ทางดา้นสุขภาพจากการท่ีบุคลากรท่ีทาํงานกบัคอมพิวเตอร์ การบริหารทรัพยากรมนุษยส์ําหรับผูบ้ริหารตอ้ง
ตระหนักถึงนวตักรรมและขีดความสามารถขององค์การในการรับเทคโนโลยี และในปัจจุบันการบริหาร
ทรัพยากรตอ้งมาเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วทางเทคโนโลย ี
 บุคลากรคอมพิวเตอร์เป็นบุคลากรท่ีสําคญัยิ่งในการพฒันางานคอมพิวเตอร์และมีบทบาทสาํคญัท่ีช่วย
ให้ผู ้บริหารสามารถทํางานไก้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้ งในองค์กรภาครัฐและเอกชน งาน
คอมพิวเตอร์เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะสูง ตอ้งคอยเรียนรู้วิชาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา ตอ้ง
ปฏิบติังานในเวลาท่ีจาํกดั มีความรับผดิชอบสูง มกัพบปัญหาเร่ืองปริมาณงานท่ีทาํมากเกินไป ไม่สมดุลกบัจาํนวน
บุคลากร เน่ืองจากปัจจุบนัหน่วยงานประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรคอมพิวเตอร์ ทาํใหบุ้คลากรท่ีมีอยูน่อ้ย
ตอ้งปฏิบติังานแข่งกบัเวลา บุคลากรส่วยใหญ่ตอ้งทาํงานล่วงเวลาเสมอ เม่ืองานหนกั มีเวลาพกัผ่อนนอ้ย ทาํให้
เกิดผลต่อสุขภาพได ้รวมถึงระบบการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ อาการบาดเจ็บจากการเคล่ือนไหวซํ้ า ๆ กนั ซ่ึงมกัเกิดเพราะการใชแ้ป้นพิมพอ์ยูเ่สมอ 
ทาํให้มีอาการปวดปลายแขนจนถึงขอ้มือ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าสาเหตุหลกัของอาการดงักล่าวคือ การออกแบบ
สถานท่ีทาํงานไม่ถูกตอ้ง และชั่วโมงการทาํงานท่ียาวนานเกินไป โดยไม่มีกิจกรรมอ่ืนๆ เขา้มาแทรกทั้ งยงัมี
ผลกระทบท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง คืออนัตรายจากการแผ่รังสีของจอภาพ อาจทาํให้เกิดอาการปวดตา ปวดหัว 
นอกจากน้ี ยงัอาจเกิดอาการอ่ืนๆ เช่น อาการสายตาสั้น เม่ือภาพบนจอไม่คมชดัพอหรืออาการปวดตน้คอเน่ืองจาก
การปรับระดับจอภาพไม่เหมาะสม ซ่ึงอาการเหล่าน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการจดัสภาพการทาํงานท่ีไม่เหมาะสม
นัน่เอง 
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 การใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพในปัจจุบนั กาํลงัเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไป ในทุกสาขา
อาชีพ ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้ใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการศึกษา คน้ควา้หาความรู้และใชป้ฏิบติังาน จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยังานเก่ียวกบั “การใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียล” ตลอดจนประโยชน์ท่ีผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ไดรั้บจากการใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการ
พิจารณาแนวทางให้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลได้มีการวางแผน หรือวางแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ
สะดวกรวดเร็วในการรับขอ้มูลข่าวสารท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาโรงเรียน องคก์ร และหน่วยงานต่าง ๆ 
ในประเทศไทย ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาการใชค้อมพวิเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 1.  การใช้คอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลจาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 2.  การใชค้อมพิวเตอร์มีความสมัพนัธ์กบัสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือการศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนต์
คาเบรียล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวิจยัดงัน้ี 
 1.  ดา้นประชากร ในท่ีน้ีคือครู อาจารยพิ์เศษ และลูกจ้างประจาํในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล จาํนวน 
2794 คน โดยเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จาํนวน 4 โรงเรียนไดแ้ก่ 1. โรงเรียน
อสัสัมชญัศรีราชา 2. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 3. โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 4. โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง
โดยวิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ตามตารางของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 335 คน 
 2.  ดา้นเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งออกเป็น ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากโครงสร้างเน้ือหาในงานวิจยั โดยแบ่งออกเป็น  3 
ตอน ดงัน้ี  
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้จัดทําเป็นแบบสอบถาม 
(checklist) ใชเ้ลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง จาํนวน 5 ขอ้ เพื่อสํารวจสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัเพศ 
สถานะ อาย ุระดบัการศึกษา และจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสปัดาห์ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพในการทาํงาน ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 อนัดบั ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จาํนวน 20 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามสุขภาพของบุคลากรในการทาํงาน ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(rating scale) 5 อนัดบั ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จาํนวน 15 ขอ้  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยการจัดเลขทะเบียนคุมแบบสอบถามตามรายช่ือ
บุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล และนาํส่งและขอรับคืนดว้ยตนเอง ซ่ึงไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา 335 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 แลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพือ่นาํไปวิเคราะห์ต่อไป 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ในส่วนของการสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัจะนาํเสนอจาํแนกออกเป็น 2 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ดงัน้ี 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา 335 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 พบวา่ บุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.00 
เป็นครูคิดเป็นร้อยละ 89.00  มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 80.60 มีจาํนวนการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ ตํ่ากว่า 10 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 55.80 
โดยภาพรวม บุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลมีค่าเฉล่ียการใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.16 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงานของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรี
ยล มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 1 ขอ้ คือ รู้สึกกงัวลต่อการแพร่รังสีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ( X = 3.52) ส่วนขอ้อ่ืน ๆ การ
ใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าขอ้อ่ืนๆ คือ การทาํงานมีขอ้ผิดพลาด
มากข้ึน ( X = 2.66) และมีค่าเฉล่ียการใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นสภาพแวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.77) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นสภาพแวดลอ้มของบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ เกา้อ้ีท่ีใชส้ามารถปรับเปล่ียนความสูง
ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของร่างกาย ( X = 3.66) รองลงมาคือ มีเสียงรบกวนกระทบต่อการทาํงาน ( X = 3.07) และ
ตอ้งงอ และยดึขอ้มือตลอดเวลาท่ีใชคี้ยบ์อร์ดและเมาส์ ( X = 3.06) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 2 อนัดบั 
คือ อุณหภูมิในท่ีทาํงานของท่านมีความเหมาะสม ( X = 2.38) และบริเวณท่ีทาํงานมีความสวา่งพอดี ( X = 2.35) 
 การตรวจสอบสมมติฐานท่ีว่า การใชค้อมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบ
รียลจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั พบว่า สุขภาพบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลของเพศ
ชายและเพศหญิงโดยภาพรวมแลว้ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สุขภาพ
ของบุคลากรของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  
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 ส่วนสถานะท่ีแตกต่างกนัโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า สุขภาพของบุคลากร ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ส่วนอายท่ีุแตกต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สุขภาพของบุคลากร แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
เพียงขอ้เดียว คือ มกัสับสนขณะทาํงานอย่างรีบเร่ง ส่วนระดบัการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สุขภาพของบุคลากร ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ทุกดา้น 
ส่วนจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า สุขภาพของกลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่าง
กนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ในขอ้คาํถามท่ีว่า เจ็บหน้าอกโดยไม่ทราบสาเหตุ และขอ้คาํถามท่ีว่า ปวดเม่ือยตาม
ร่างกาย 
 การตรวจสอบสมมติฐานของสุขภาพบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล ระหว่างอายุท่ีแตกต่างกนั ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี และ
บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ส่วนกลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกนั ในภาพรวมแลว้ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 แต่ในขอ้คาํถามท่ีว่า 
มกัสับสนขณะทาํงานอย่างรีบเร่ง บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี และบุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มี
ความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยบุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 40 – 49 ปีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าบุคลากรท่ีมีอายุ
ระหวา่ง     30 – 39 ปี  
 เม่ือเปรียบเทียบสุขภาพบุคลากรมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลระหว่างระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัโดย
ภาพรวมแลว้ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สุขภาพของบุคลากรของกลุ่มท่ีมี
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เม่ือเปรียบเทียบสุขภาพบุคลากรมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลของกลุ่มท่ีมีจาํนวนชั่วโมงการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมแลว้ไม่
แตกต่างกนัท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สุขภาพของกลุ่มท่ีมีจาํนวนชั่วโมงการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกนั มี 2 ขอ้ท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 คือ เจ็บหนา้อกโดยไม่ทราบ
สาเหตุ และปวดเม่ือยตามร่างกาย โดยในขอ้คาํถามท่ีว่า เจบ็หนา้อกโดยไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการ
ใชค้อมพวิเตอร์ต่อสัปดาห์ตํ่ากว่า 10 ชัว่โมง และกลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ระหว่าง 10 
– 20 ชัว่โมง มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ในขอ้คาํถามท่ีว่าปวดเม่ือยตามตวั กลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมง
การใชค้อมพิวเตอร์ต่อสปัดาห์ตํ่ากวา่ 10 ชัว่โมง และกลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ระหว่าง 
11 – 20 ชัว่โมง มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 โดยกลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
สัปดาห์ระหว่าง 11 – 20 ชัว่โมงมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ตํ่ากว่า 10 
ชัว่โมง และกลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ตํ่ากว่า 10 ชัว่โมง กบักลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการ
ใชค้อมพวิเตอร์ต่อสัปดาห์สูงกว่า 21 ชัว่โมง มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยกลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมง
การใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์สูงกว่า 21 ชัว่โมงมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีมีจาํนวนชั่วโมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อ
สัปดาห์ตํ่ากวา่ 10 ชัว่โมง 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงาน และสุขภาพบุคลากร และการใช้
คอมพิวเตอร์ทางดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขภาพบุคลากร พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ทางดา้นงานและสุขภาพ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 16

บุคลากร มีความสัมพนัธ์ในทางบวกระดบันยัสาํคญัท่ี 0.01 โดยขอ้คาํถามท่ี 1-4 และขอ้คาํถามท่ี 6-7 มีผลแปรผนั
โดยตรงกบัสุขภาพ โดยขอ้คาํถามท่ีว่า การทาํงานมีขอ้ผิดพลาดมากข้ึนมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัสุขภาพ
บุคลากรมากท่ีสุด คือ 0.35 รองลงมา คือ งานท่ีทาํเส่ียงต่อความผิดพลาดมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัสุขภาพ
บุคลากร คือ 0.27 ส่วนขอ้คาํถามท่ีว่า งานท่ีทาํมีปริมาณพอเหมาะกบับุคลากรและสุขภาพบุคลากร สัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01 
 การใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม และสุขภาพบุคลากรไม่สัมพนัธ์กนัท่ีระดบันัยสําคญั 0.01 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้คาํถามท่ี 5, 8 และขอ้คาํถามท่ี 9 มีผลแปรผนัโดยตรงกบัสุขภาพ โดยขอ้คาํถามท่ีว่า 
ตอ้งเพง่มองจอภาพในระยะใกลเ้กือบติดจอภาพมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสุขภาพบุคลากรท่ีระดบันยัสาํคญั 0.01 
มากท่ีสุด คือ 0.28 รองลงมา คือ ขอ้คาํถามท่ีวา่ เสียงรบกวนกระทบต่อการทาํงาน คือ 0.24 และขอ้คาํถามท่ีว่า ตอ้ง
งอและยึดขอ้มือตลอดเวลาท่ีใชคี้ยบ์อร์ดและเมาส์ คือ 0.24 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสุขภาพบุคลากรท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.01 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัการใชค้อมพวิเตอร์ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลมีประเด็น
ท่ีควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ผลการวิจยั พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นครูมากกว่าบุคลากร มีอายุ
ระหว่าง 40 – 49 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีจาํนวนการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์มากท่ีสุด คือ 
ตํ่ากว่า 10 ชัว่โมง มีการใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และการใชค้อมพิวเตอร์
ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  ผลการวิจยัพบว่า การใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงาน โดยภาพรวม การใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงาน อยู่
ในระดบัปานกลาง 
 3.  ผลการวิจัยพบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านสภาพแวดลอ้มโดยภาพรวม การใช้คอมพิวเตอร์
ทางดา้นสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 4.  บุคลากรท่ีมีอายรุะหว่าง 40 – 49 ปีมีค่าเฉล่ียในขอ้คาํถามท่ีว่า มกัสับสนขณะทาํงานอยา่งรีบเร่ง สูง
กว่าบุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของธีรพล สืบชมพู ท่ีว่า ความสับสนขณะ
ทาํงานอยา่งรีบเร่งเป็นอาการทางประสาทอยา่งหน่ึงซ่ึงเม่ือเกิดเป็นคร้ังคราวก็สามารถส่งผลต่อระดบัความเครียด
ได ้
 5.  กลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ระหว่าง 11 – 20 ชัว่โมงมีค่าเฉล่ียขอ้คาํถามท่ีว่า 
เจ็บหน้าอกโดยไม่ทราบสาเหตุ สูงกว่ากลุ่มท่ีมีจาํนวนชั่วโมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ตํ่ากว่า 10 ชัว่โมง 
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
 6.  กลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ระหว่าง 11 – 20 ชัว่โมงมีค่าเฉล่ียขอ้คาํถามท่ีว่า 
ปวดเม่ือยตามตวั สูงกว่ากลุ่มท่ีมีจาํนวนชั่วโมงการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ตํ่ากว่า 10 ชั่วโมง และกลุ่มท่ีมี
จาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์สูงกว่า 21 ชัว่โมงมีค่าเฉล่ียขอ้คาํถามท่ีว่า ปวดเม่ือยตามตวั สูงกว่า
กลุ่มท่ีมีจาํนวนชัว่โมงการใชค้อมพิวเตอร์ต่อสปัดาห์ตํ่ากวา่ 10 ชัว่โมง 
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 7.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านงาน และสุขภาพบุคลากร มีความสัมพนัธ์ใน
ทางบวกระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 8. ขอ้คาํถามท่ีว่า การทาํงานมีขอ้ผิดพลาดมากข้ึนมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัสุขภาพบุคลากรมาก
ท่ีสุด คือ 0.35 รองลงมา คือ งานท่ีทาํเส่ียงต่อความผิดพลาดมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัสุขภาพบุคลากร คือ 
0.27 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของธีรพล สืบชมพู ท่ีว่า ลกัษณะของงานมีส่วนสาํคญักบัระดบัอาการท่ีส่งผลต่อ
ความเครียดของเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํงานกบัคอมพวิเตอร์ 
 9.  ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านสภาพแวดล้อม และสุขภาพบุคลากร ไม่มี
ความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 
 10.  ขอ้คาํถามท่ีว่า ตอ้งเพง่มองจอภาพในระยะใกลเ้กือบติดจอภาพมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสุขภาพ
บุคลากรท่ีระดบันยัสาํคญัตํ่ากว่า 0.05 มากท่ีสุด คือ 0.28 รองลงมา คือ ขอ้คาํถามท่ีว่า เสียงรบกวนกระทบต่อการ
ทาํงาน และขอ้คาํถามท่ีว่า ตอ้งงอและยึดขอ้มือตลอดเวลาท่ีใช้คียบ์อร์ดและเมาส์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
สุขภาพบุคลากรท่ีระดบันยัสําคญัตํ่ากว่า 0.05 คือ 0.24 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของธีรพล สืบชมพู ท่ีว่า 
เจา้หน้าท่ีท่ีทาํงานกบัคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งใชส้ายตาเพ่งจอภาพติดต่อกนัโดยไม่พกัสายตา มีส่วนสําคญักบัระดบั
อาการท่ีส่งผลต่อความเครียด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูบ้ริหารบุคลากรมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล คือ  
 1.  การใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นงาน 
  ควรพิจารณาลดจาํนวนชั่วโมงการทาํงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือมีช่วงเวลาพกัเป็นระยะๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี และกลุ่มท่ีทาํงานท่ีมีความเส่ียงต่อการผิดพลาด เพื่อลดความเครียดจากการ
ทาํงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพบุคลากร 
 2.  การใชค้อมพิวเตอร์ทางดา้นแวดลอ้ม 
  ควรปรับปรุงสภาพแวดลอ้มบริเวณท่ีมีการทาํงานดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยปิดคลุมแหล่งเสียงดงั เพื่อลด
หรือป้องกนัเสียงรบกวนขณะทาํงาน 
  ควรจดัใหค้วามสูงของอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถปรับระดบัได ้ โดยใหผู้ใ้ชเ้ป็นผูป้รับดว้ยตนเอง เพื่อ
ป้องกันการปวดเม่ือยจากการนั่งในท่าท่ีไม่ถูกสุขลักษณะเป็นเวลานาน  ๆ  ส่วนผู ้ท่ีต้องอ่านข้อมูลจาก
จอคอมพิวเตอร์ หรือใชแ้ป้นพิมพต์ลอดเวลา ควรทาํติดต่อกนัเพียง 50 นาที และพกั 10 นาที 
  ควรจัดวางอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในลักษณะท่ีเหมาะสม  เช่น  โต๊ะควรเป็นโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีชั้นวางคียบ์อร์ดโดยเฉพาะ เพื่อใหผู้ใ้ชน้ัง่ทาํงานในท่าท่ีเหมาะสม เป็นตน้  
  ควรจดัหาอุปกรณ์กรองแสงเพ่ือป้องกนัรังสีจากจอคอมพวิเตอร์ 
  ควรมีการตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นระยะๆ เช่น สภาพของ
จอคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกา้อ้ี แสงสวา่ง แสงจา้ และเสียงดงั  
 3.  สุขภาพของบุคลากร 
  ควรมีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาํปีในทุกดา้นท่ีอาจเกิดจากการทาํงานจากการใชค้อมพวิเตอร์  
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  ควรกาํหนดหรือแนะนาํใหมี้การบริหารร่างกายเพ่ือผอ่นคลายความตึงเครียด และความเม่ือยลา้ของ
กลา้มเน้ือ เน่ืองจากความเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือเกิดจากการขาดออกซิเจน ซ่ึงนาํโดยเลือดไปเล้ียงกลา้มเน้ือส่วน
นั้นๆ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อสุขภาพกบักลุ่มประชากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชค้อมพิวเตอร์ เช่น นกัเรียน ผูป้กครอง หรือกลุ่มผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในร้านท่ีใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อสุขภาพในหน่วยงานอ่ืน 
 3.  ควรศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มในการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีผลต่อการเกิดโรคคอมพิวเตอร์ 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคว์ิจยัเพื่อ 1) ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จงัหวดัสมุทรปราการ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พนกังานสตรีในนิคมอตุสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวนทั้งส้ิน 
400 คน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า เท่ากบั 0.93 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานสตรีมีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน
อยูใ่นระดบั ปานกลาง ทั้ง 7 ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียนอ้ย คือ ดา้นสภาพการทาํงานท่ี
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั ดา้นความสมดุลระหว่างงาน
กบัชีวิตส่วนตวั  ดา้นประชาธิปไตยภายในองคก์ร ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ ดา้นความกา้วหนา้และ
ความมัน่คงในงาน และดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 2) จากการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวดัสมุทรปราการ ตามตวัแปรบุคคล พบว่า พนักงานสตรีท่ีมีอาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงาน และท่ีตั้งของสถานท่ีทาํงาน
ต่างกนั มีคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานสตรีท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงสุดต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านความสมดุล
ระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั พนกังานสตรีท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นความกา้วหน้าและมัน่คงในงาน และด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร 
พนกังานสตรีท่ีมีท่ีตั้งของสถานท่ีทาํงานต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ในดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
งาน 3) พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะเป็น
จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของกลุ่มตวัอย่าง โดย พบว่า ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะท่ีมี
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ความถ่ีสูง ไดแ้ก่ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม(n=85) รองลงมาดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
งาน (n=60) 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the quality of work life of woman workers in industrial 
estates in Samutprakan Province, 2) to compare the quality of work life of woman workers, 3) to study woman 
workers’ comments and suggestions for developing of the quality of work life. The sample group composed of 
400 woman workers in two industrial estates in Samutprakarn Province. The data were collected by the 
questionnaire with a reliability value 0.93 (alpha coefficient value). The statistics used for analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The research results indicated that: 1) The quality of work life of woman workers in industrial estates 
in Samut prakarn Province was at a moderate level. When considering dimension by dimension, it showed that 
the quality of work life of woman workers was also at a moderate level in all dimensions ranking from the 
highest  to the lowest mean values of all dimensions orderly, the serial were as follows: safety work condition 
and health promotion, social integration or collaborating work, balance of work life and family life, democracy 
in organization, opportunity to develop human capacities, growth and security on job, and adequate and fair 
compensation. 2) Comparing the quality of work life of woman workers by personal variables, it found that the 
ones with different ages, marital statuses, education levels, salaries, work experiences and locations of work 
place, had no different qualities of work life, but considering dimension by dimension, it found that the woman 
workers with different education levels, had significantly different qualities of  work life in balance of work life 
and family life, dimension at the statistical level 0.05. The ones with different salaries had significantly 
different qualities of work life in growth and security on job, and in the democracy in organization dimensions 
at the statistical level 0.05, and the ones with different locations of work place had significantly different 
qualities of work life in safety work condition and health promotion, and in growth and security on job 
dimensions at the statistical level 0.05. 3) 126 woman workers gave comments and suggestions for developing 
of the quality of work life which were 31.5 percents of  the sampling group, and the heighten frequency of 
suggestion was in adequate fair and compensation dimension and the second suggestion was in growth and 
security on job dimension. 
 
ความนํา 
 คุณภาพชีวิตมีความสําคญัอย่างยิ่งในการทาํงานปัจจุบัน “คุณภาพชีวิต” ภาษาองักฤษใช้คาํว่า 
“Quality of life” ซ่ึงเป็นคาํท่ีพฒันาข้ึนใหม่โดยคาํเดิมจะใชค้าํว่า “การมีชีวิตท่ีดี: Good life” หรือ “การกินดีอยูดี่: 
Well Being” ซ่ึงสองคาํหลงัน้ีหากพิจารณาถึงความหมายก็อาจสรุปโดยรวมไดว้่า หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
นัน่เอง (นิศารัตน ์ศิลปเดช, 2540, หนา้ 18)  
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 นักวิชาการให้ความเห็นว่า มนุษยค์วรมีพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขใน  4 มิติ ดงัน้ี สุข
ภาวะทางกาย physical well-being สุขภาวะทางอารมณ์ emotional well-being สุขภาวะทางจิตวิญญาณ spiritual 
well-being สุขภาวะทางสังคม social well-being เพราะมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีสาํคญั และเป็นตน้ทุนทางสังคมท่ีมี
คุณค่า การทาํงานในปัจจุบนัทุกคนตอ้งเขา้สู่ระบบการทาํงาน เพื่อไดม้าซ่ึงรายไดใ้นการเล้ียงชีพและตอบสนอง
ความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เม่ือต้องทาํงานในระบบท่ีทาํงานจึงควรมีสภาวการณ์ท่ีเหมาะสม ( กองสวสัดิการ
แรงงาน, 2547, หนา้ 18)  
 คุณภาพชีวิตของบุคคลจึงครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทาํงานนั้ นมี
ความสาํคญั 2 ประการดว้ยกนัคือ ประการแรก คุณภาพชีวิตการทาํงานเป็นส่ิงท่ีชอบธรรมและเคารพในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย ์ประการท่ีสอง คุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีสูงข้ึนจะเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตท่ีสูงข้ึนดว้ย  ซ่ึงคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานและผลผลิตท่ีสูงข้ึนดว้ยนั้นสามารถอยูร่วมกนัไดอ้ยา่งสันติและเป็นส่ิงท่ีมาเสริมแรงซ่ึงกนัและ
กนั คุณภาพชีวิตการทาํงาน เป็นกลุ่มของวิธีการหรือเทคโนโลยีท่ีทาํให้สภาพแวดลอ้มการทาํงานส่งผลให้มี
ผลิตผลท่ีมากข้ึน และลูกจา้งมีความพอใจเพิ่มข้ึน ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะแตกต่างจากความพยายามอ่ืนท่ีจะพฒันา
ผลิตภณัฑ์หรือองคก์ารตรงท่ีคุณภาพชีวิตการทาํงานนั้นจะเน้นผลลพัธ์สําหรับลูกจา้งแทนท่ีจะเน้นสําหรับฝ่าย
จดัการ วิธีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทาํงานจะครอบคลุมถึงการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม การปรับปรุง
โครงสร้าง การปรับปรุงงานใหน่้าทาํมากข้ึน นวตักรรมระบบ การใหร้างวลั และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการ
ทาํงานให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจาํเป็นของลูกจา้งในการทาํงาน (กนกพรรณ  จนัทร์วงษ์, 2550, 
หนา้ 1-2) 
 สถานการณ์การทาํงานของสตรีในปัจจุบนัเป็นผลมาจากการส่งเสริมและพฒันาสตรี ในรอบ 11 ปี (พ.ศ 
2538-2549) ประเทศไทยไดด้าํเนินการพฒันาสตรีมาอยา่งต่อเน่ือง มีผลทาํใหส้ตรีเขา้สู่ระบบแรงงานมากข้ึนและ
มีโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพไดห้ลากหลายสาขามากข้ึน ซ่ึงแตกต่างไปจากในอดีต ท่ีสตรีจะมีอาชีพจาํกดั
อยู่ในบางสาขาท่ีสังคมไทยดั้ งเดิมเห็นว่าเหมาะกบัความเป็นหญิง การสํารวจภาวการณ์ทาํงานของประชากร 
พบว่า มีแรงงานในระบบจาํนวน 36,608,449 คน แบ่งเป็นแรงงานชาย 20,220,521 คน คิดเป็นร้อยละ 55 แรงงาน
หญิง 16,387,929 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของแรงงานในระบบทั้งหมด โดยภาคเกษตรกรรมมีแรงงานสตรี ร้อยละ 
42.6 แรงงานชาย ร้อยละ 57.4 ส่วนแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมมีแรงงานสตรี ร้อยละ 47.52 แรงงานชาย ร้อยละ 
52.48 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, ตุลาคม 2549)  
 จากการสํารวจภาวการณ์ทาํงานของประชากรในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า มีประชากรท่ีอยู่ใน
กาํลงัแรงงานในระบบจาํนวน 753,014 คน เป็นแรงงานชาย 387,062 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และแรงงานหญิง 
365,952 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 โดยผูมี้งานทาํส่วนใหญ่เป็นผูท้าํงานในอุตสาหกรรมการผลิตจาํนวน 316,496 
คน คิดเป็นร้อยละ 42 ของกาํลงัแรงงานในจงัหวดัสมุทรปราการ (สํานกังานสถิติจงัหวดัสมุทรปราการ, ตุลาคม 
2551) และแรงงานดงักล่าว เป็นผูท่ี้ทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการรวมจาํนวน 93,900 คน 
แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมบางปูจาํนวน 68,300 คน (ส่วนงานกาํกบัการประกอบกิจการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู, 
ตุลาคม 2551) และนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจาํนวน 25,600 คน (ส่วนงานกาํกบัการประกอบกิจการ นิคม
อุตสาหกรรมบางพลี, ตุลาคม 5251) ในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการทั้ง 2 แห่งน้ีมีแรงงานสตรีจาํนวน 
51,220 คน คิดเป็นร้อยละ 54.54 ของจาํนวนแรงงาน  
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 จะเห็นไดว้่า ในทศวรรษท่ีผ่านมานั้นแรงงานสตรีไดเ้ขา้มาสู่ระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน ผูห้ญิงได้
เขา้มามีส่วนในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก แรงงานสตรีจึงมีส่วนร่วมในการพฒันา
ประเทศอยา่งเท่าเทียมกนักบับุรุษ ผูว้ิจยัเลง็เห็นความสาํคญัของคุณภาพชีวิตการทาํงานของสตรี เน่ืองจากเห็นว่า
แรงงานเกือบคร่ึงหน่ึงของแรงงานทั้งหมดเป็นแรงงานสตรี และนอกเหนือจาก การทาํงานเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยั
ในการยงัชีพของตนเองและคนในครอบครัวแลว้ สตรียงัมีบทบาทอยา่งสาํคญัในการบริหารจดัการครอบครัว ทั้ง
ในดา้นอาหารการกิน การอบรมเล้ียงดูบุตร-ธิดา และการดูแลทรัพยากรของครอบครัว คุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของสตรีจึงหมายถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศดว้ย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกทาํการวิจยัเร่ือง “คุณภาพ
ชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ” เพื่อใหไ้ดท้ราบระดบัคุณภาพชีวิต
การทาํงานของพนักงานสตรีและนําขอ้มูลท่ีได้รับไปนําเสนอให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานสตรีใหสู้งข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรมจังหวดั
สมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวดั
สมุทรปราการ โดยจาํแนกตามตัวแปร ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการทาํงาน และสถานท่ีตั้งของท่ีทาํงาน 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดั
สมุทรปราการ 

สมมติฐานของการวจิยั 

 พนักงานสตรีท่ีปฏิบติังานในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต้่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงาน และท่ีตั้งของสถานท่ีทาํงานต่างกนั มีระดบั
คุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ พนักงานสตรีท่ีปฏิบติังานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวดัสมุทรปราการ 
จาํนวน 2 แห่ง รวมทั้งส้ิน 51,220 คน ซ่ึงอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จาํนวน 38,850 คน และในนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี จาํนวน 12,370 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย  ได้แก่  พนักงานสตรีท่ีปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม  จังหวัด
สมุทรปราการ จาํนวน 400 คน โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายจากพนกังานสตรีท่ีปฏิบติังานในนิคม
อุตสาหกรรม ทั้ง 2 แห่ง ตามสัดส่วนของจาํนวนพนกังานสตรีท่ีปฏิบติังานอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งโดย
สุ่มจาก นิคมอุตสาหกรรมบางปู จาํนวน 300 คน และนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจาํนวน 100  
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 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
        แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ีคือ 
           ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบสอบถาม ผูว้ิจยัสร้างเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ (check lists) 
ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบั อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน และท่ีตั้งของสถานท่ีทาํงาน 
           ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ โดย
แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ตาม
แนวทางการสร้างแบบวดัของ ลิเคอร์ท (Likert’s Scale)  
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะ ของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดั
สมุทรปราการ เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (open ended) โดยให้
ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะไดโ้ดยเสรี 
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากพนกังานสตรีท่ีปฏิบติังานในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการทั้ง 2 แห่ง จาํนวน 400 ซ่ึงผูว้ิจยัทาํการแจกแบบสอบถามและขอรับคืนดว้ย
ตนเอง   
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี  1 ข้อมูล  ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  ของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม  จังหวัด
สมุทรปราการ วิเคราะหข์อ้มูลโดยคาํนวณค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์
เพือ่เปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ ตาม
ตวัแปรท่ีกาํหนดไวใ้ชค่้าที (t-test for independent sampling) และใชค้า่เอฟ (F-test) หากพบความแตกต่าง กท็าํ
การทดสอบต่อไปโดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ LSD. (Fisher’s Least Significant Differences) 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้ิจัยนํามา
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ทาํการจดัหมวดหมู่ของคาํตอบท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัแลว้แจงนบัความถ่ี
ของคาํตอบ จากนั้นนาํเสนอโดยจดัเรียงลาํดบัจากความถ่ีมากไปหาความถ่ีนอ้ย 
 
สรุปผลการวจิยั 

1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่อยูใ่นอยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 มาก

ท่ีสุด คิดเป็น 66.0 และ มีเป็นสมรสแลว้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.8 มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 5,000-8,000 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.3 
ประสบการณ์ทาํงาน 1-3 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 และมีสถานท่ีตั้งท่ีของท่ีทาํงานเป็น นิคมอุตสาหกรรม
บางปู 75.0 
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2. คุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวดัสมุทรปราการ ปรากฏผล
ดงัตารางที ่1  

                       ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรี  
จาํแนกตามองคป์ระกอบ 7 ดา้น 

องค์ประกอบคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานสตรี 
 

X

 
SD 

ระดับ 
คุณภาพชีวติ 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
2. ดา้นสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
3. ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ 
4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
5. ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั 
6. ดา้นประชาธิปไตยภายในองคก์ร 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

ภาพรวม 

2.81 
3.50 
3.02 
3.00 
3.46 
3.19 
3.30 
3.18 

.48 

.66 

.56 

.68 

.63 

.73 

.68 

.47 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

  
 จากขอ้มูลในตาราง พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดั
สมุทรปราการโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X=3.18 SD=.47) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า 
พนกังานสตรีมีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 7 ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในดา้นท่ี 2 
สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในดา้นท่ี 1 ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม ( X=2.81 SD=48) 

3. การเปรียบเทยีบคุณภาพชีวติการทาํงานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด

สมุทรปราการ มีขอ้สรุปดงัน้ี  
  3.1 เปรียบเทียบตามตวัแปร อาย ุพบว่า พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ี

มีอายตุ่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนัทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น                
  3.2 เปรียบเทียบตามตวัแปร สถานภาพสมรส พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีใน

นิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนัทั้ง
โดยภาพรวมและรายดา้น 

  3.3 เปรียบเทียบตามตวัแปร ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรี
ในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่าง
กนัโดยภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ พนกังานสตรีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั 1 ดา้นคือ ดา้น
ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 

  3.4 เปรียบเทียบตามตวัแปร รายไดต่้อเดือน พบว่า โดยภาพรวมพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนัโดยภาพรวม เม่ือพิจารณา
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เป็นรายดา้นพบว่า พนกังานสตรีมีคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนั 2 ดา้นคือ ดา้นความกา้วหนา้และความ
มัน่คงในงาน และดา้นประชาธิปไตยภายในองคก์ร 

  3.5 เปรียบเทียบตามตวัแปร ประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน
สตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ไม่แตกต่างกนัทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น 

  3.6 เปรียบเทียบตามตวัแปร ท่ีตั้งของสถานท่ีทาํงาน พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีท่ีตั้งของสถานท่ีทาํงานต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานสตรีท่ีมีท่ีตั้ งของสถานท่ีทาํงานต่างกันมี
คุณภาพชีวิตการทํางานต่างกัน 2 ด้านคือ ด้านสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และด้าน
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน   
 
4. ความคดิเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เรียงความถีจ่ากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้
 ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความคดิเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ ความถี ่
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
        1.1 ตอ้งการใหมี้การปรับค่าจา้งทุกปี 
        1.2 ตอ้งการเบ้ียขยนั 

 
85 
65 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 
        2.1 สถานท่ีคบัแคบ 
        2.2 หอ้งนํ้าไม่เพยีงพอ 

 
35 
20 

3.  ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถ 
        3.1 อยากใหมี้การพฒันาทกัษะการทาํงานเพิม่ 
        3.2 ตอ้งการเปล่ียนหมุนเวียนงาน / ไม่จาํเจ

 
40 
35 

4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
        4.1 ตอ้งการความเป็นธรรมในการพจิารณาผลงาน  
        4.2 ตอ้งการความมัน่คงในการทาํงาน 

 
60 
55 

5. ดา้นการบูรณาการดา้นสงัคมหรือการทาํงานร่วมกนั 
        5.1 ตอ้งการใหมี้บรรยากาศการทาํงานท่ีดี 
        5.2 ไม่อยากใหแ้บ่งเป็นพรรคเป็นพวก  

 
50 
35 

6. ดา้นประชาธิปไตยภายในองคก์ร 
        6.1 อยากใหผู้บ้งัคบับญัชามีความเป็นธรรม 
        6.2 อยากใหรั้บฟังความเห็นพนกังาน 

 
50 
40 
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7.  ดา้นความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวิตส่วนตวั 
        7.1 ตอ้งการวนัลา/วนัหยดุประจาํปีเพิม่ 
        7.2 อยากใหจ้ดัหาท่ีพกัใกลส้ถานท่ีทาํงาน 

 
50 
30 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 จะพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะในดา้น
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรมมากท่ีสุด รองลงไปไดแ้ก่ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน ส่วน
ขอ้เสนอแนะท่ีความถ่ีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแบบสอบถามในตารางท่ี 2 
 
อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาไดช่้วยสนบัสนุนความรู้เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานสตรีในนิคม
อุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ และมีประเด็นท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี  
 1. คุณภาพชีวติการทาํงานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวดัสมุทรปราการ 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัตติยา ศุภจิตกลุชยั (2545, หนา้ 59-63) ซ่ึงศึกษาเร่ือง 
“คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการในโรงงานอตุสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษทัไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ 
จาํกดั” พบว่า พนกังานปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรม มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ กบัพนักงานปฏิบติัการใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีระดบัการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกนั คือระดบัมธัยมศึกษา และระดบัอนุปริญญา / ปวส. เป็นส่วน
ใหญ่  ซ่ึงกลุ่มคนดงักล่าวเป็นผูใ้ชแ้รงงานที่มีรายไดไ้ม่สูงมากนกั โดยไดรั้บค่าตอบแทนตามอตัราค่าจา้งแรงงาน
ปกติ จึงส่งผลใหพ้นกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลางและสามารถอภิปรายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
 1.1 ด้านค่าตอบแทนที่เพยีงพอและยุติธรรม ผลการวิจยั พบว่า พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จงัหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่คะแนนเฉล่ียดา้นน้ีมีค่านอ้ยท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กญัญา หมอดี (2550, หน้า 67-71) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
แรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอประเภทตดัเยบ็เส้ือผา้สําเร็จรูป เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” 
พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอประเภทตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัปานกลาง และมีคะแนนเฉล่ียท่ีตํ่าเช่นกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะแรงงาน
สตรีส่วนใหญ่ไดรั้บค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน หรือค่าแรงขั้นตํ่าซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะค่าครองชีพใน
ปัจจุบนั พนกังานจึงมีความรู้สึกวา่ค่าตอบแทนไม่เพียงพอและยติุธรรม  
 1.2 ด้านสภาพการทํางานความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ผลการวิจยั พบว่า พนกังานสตรีใน
นิคมอุตสาหกรรม จังหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกับ     
วไลพร เจริญพร (2546, หนา้ 53-55) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานท่ีทาํงานเป็นกะในระดบั
ปฏิบติัการ : กรณีศึกษา บริษทั ไทยแวร์ แอนด์ เคเบ้ิล เซอร์วิสเซส จาํกดั” พบว่า ดา้นสภาพการทาํงานความ
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ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะระบบการบริหารจดัการ ระเบียบ
ปฏิบติั และนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีกฎหมายกาํหนด เป็นตัวรองรับมาตรฐานขั้น
พ้ืนฐานของผูป้ระกอบกิจการในการจัดสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการให้เกิดความปลอดภัยไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน 
 1.3 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ผลการวิจยั พบว่า พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                               
ภูวนยั นอ้ยภูวงศ ์(2541, หนา้ 54-87) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานปฏิบติัการในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์:ศึกษากรณีบริษทัมินิแบไทย จาํกดั”พบวา่ ลกัษณะงานและความกา้วหนา้ อยูใ่นระดบั
ปานกลางเช่นเดียวกัน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะพนักงานสตรีท่ีปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา และระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีอายยุงันอ้ยและยงัไม่ไดศึ้กษาต่อ ดงันั้นโอกาสใน
การพฒันาความสามารถจึงยงัมีไม่มากนกั 
      1.4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  ผลการวิจัย  พบว่า  พนักงานสตรีในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กีรติ อินท
ปัน (2545,หนา้ 59-63) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ : กรณีศึกษา บริษทั 
สยามบรรจุภณัฑ ์จาํกดั” พบว่า มีระดบัความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั ท่ีเป็น
เช่นน้ีเพราะลกัษณะงานของแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงงานท่ีไม่มีการใชท้กัษะมากนกั จึงทาํให ้ผูป้ระกอบ
กิจการ หรือเจา้ของกิจการไม่ไดก้าํหนดช่วงชั้นของตาํแหน่งงานใหม้ากพอสาํหรับความกา้วหนา้ของพนกังาน อีก
ทั้ งยงัสามารถปรับลดหรือเพิ่มกาํลงัแรงงานในการผลิตได้สะดวกรวดเร็ว จึงส่งผลให้พนักงานสตรีในนิคม
อุตสาหกรรมมีระดบัความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.5. การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ผลการวิจัย พบว่า พนักงานสตรีในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่มีระดบัคะแนนเฉล่ียท่ี
ค่อนขา้งสูง สอดคลอ้งกบั รัตติยา ศุภจิตกุลชยั (2545, หนา้ 59-63) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พนกังานปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษทั ไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ จาํกดั” พบว่า การบูรณา
การทางสังคมหรือการทาํงานร่วมกนั อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ทั้งน้ีเพราะการทาํงานท่ีมีเป้าหมายการทาํงาน
ร่วมกนั และการทาํงานในระบบองคก์รในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นทีมท่ีมีตาํแหน่งงานเป็นแนวระนาบเดียวกนัของ
สายงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้พนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ มีการบูรณาการทาง
สังคมหรือการทาํงานร่วมกนัเป็นไปในทิศทางท่ีดี 
                  1.6. ด้านประชาธิปไตยภายในองค์กร ผลการวิจยั พบว่า พนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดั
สมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กญัญา หมอดี (2550, หนา้ 67-
71) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอประเภทตดัเยบ็เส้ือผา้
สาํเร็จรูป เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรี อยู่ในระดบัปานกลาง 
เช่นกนั ท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่อยู่ในระบบ
องคก์รท่ีผูป้ระกอบกิจการมีระบบแบบแผนท่ีตั้งไวเ้ป็นเกณฑท่ี์ชดัเจนโดยฝ่ายบริหาร 
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                  1.7 ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัย พบว่า พนักงานสตรีในนิคม
อุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัตติยา ศุภ
จิตกุลชัย (2545, หน้า 44-54) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานปฏิบติัการในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษทั ไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ จาํกดั” พบว่า ดา้นความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิต
ส่วนตวั อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะการทาํงานของพนกังานในกลุ่มงานอุตสาหรรม มี
กฎหมายเก่ียวกบัวนัหยดุวนัลาและสวสัดิการแรงงานขั้นพื้นฐานรองรับนัน่เอง 
 2. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ 

 ผลจากการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ 
ท่ีมี อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงาน และสถานท่ีตั้งของท่ี
ทาํงานแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รัตติยา ศุภ
จิตกุลชัย (2545, หน้า 44-54) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงานปฏิบติัการในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษทั ไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ จาํกดั” พบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
รายได้ และประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ 
ประเสริฐ  กล่ินหอม(2543, หนา้ 81-119) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “คุณภาพการทาํงานและสุขภาพจิตของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ โรงงานผสมเสร็จเครือซิเมนตไ์ทย” พบว่า อายงุาน สถานภาพสมรส ทาํเลท่ีตั้งโรงงาน และรายได ้ท่ี
แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ี เป็นเพราะพนกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นพนกังานสายการผลิตท่ีมีลกัษะงานท่ีเนน้การผลิตในเชิงปริมาณจาํนวนมาก จึงทาํใหมี้
ความคลา้ยคลึงกนัของกลุ่มงานอุตสาหกรรม ส่งผลใหพ้นกังานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม จงัหวดัสมุทรปราการ 
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนั  

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบกิจการ 
  1.1 ควรปรับคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อช่วยเหลือ
ค่าครองชีพของพนกังานของสตรี ซ่ึงอาจเป็นในลกัษณะสวสัดิการอ่ืนๆก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการเพ่ิมเงินเดือน
เสมอไป เช่น เบ้ียขยนั ค่าขา้ว ค่ากะ ค่ารถรับส่ง เป็นตน้ ฯลฯ ทั้งน้ีเพราะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัค่าครองชีพใน
ดา้นต่างๆเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีความถ่ีของขอ้เสนอแนะในแบบสอบถามสูงมากแสดงใหเ้ห็นว่ามีความ
เดือดร้อนจริง 
  1.2 ควรเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาฝีมือแรงงานใหก้บัพนกังานสตรีเพ่ือเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการพฒันาตนเอง ซ่ึงจะส่งผลต่อความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 
 2. ข้อเสนอแนะต่อพนักงานสตรี 
  2.1 ควรนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้กับ
ชีวิตประจาํวนัมากข้ึน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัท่ีดี เพื่อการใชชี้วิตอยา่งมี
ความสุขในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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  2.1 ควรใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได ้และการเรียนรู้เพ่ิมเติมดา้นฝีมือแรงงาในดา้นต่างๆ หรือการศึกษาเพิ่มเติมในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการทาํงานใหก้บัตนเองต่อไป  
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 
  3.1 ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
  3.2 ควรศึกษาความตอ้งการในการพฒันาศกัยภาพของแรงงานสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 
จงัหวดัสมุทรปราการและในจงัหวดัอ่ืนๆ 
  3.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานของแรงงานสตรีในนิคมหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดประกอบการต่างกนั วา่มีระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานแตกต่างกนัหรือไม่และในระดบัใด 
  3.4 ควรใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน
สตรีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกจากประชากรท่ีตอ้งการศึกษา 
 3.5 ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานระหวา่ง ชายกบัหญิง 
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บทคดัย่อ 

                           การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการจัด การคุณภาพโครงกา รบ้านเอ้ืออาทรประช า
นิเวศน์ จงัหวดันนทบุรีตามความคิด เห็นของผู ้ดาํ เนินงานและผู ้อยู่อ าศัย  เพื่อ เปรียบเทียบระดบัการจดัการ
คุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรีตามความคิดเห็นของผู ้อยู่อ าศัยจาํแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล  เพื่อ ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผู ้ดาํ เ นินงานและผูอ้ยูอ่าศยัในการจดัการคุณภาพโครงการ
บา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูด้าํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 10 คน และผูอ้ยูอ่าศยัโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี 
จาํนวน 317 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในก า ร เ ก็บ ข ้อมูล เป็นแบบสอบถาม  วิ เ ค ร า ะห์ขอ้มูลโ ด ย ใช ้โปรแกรม
คอมพิว เตอร์สาํ เ ร็จ รูป  สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย  ส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

                           ผลการวจิัยพบว่า 
 1.  ความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูอ้ยูอ่าศยัต่อระดบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร

ประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
                     2.  ระดบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็น
ของผูอ้ยูอ่าศยัจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและอายไุม่แตกต่างกนั 
                     3.  ระดบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็น
ของผูอ้ยูอ่าศยัจาํแนกตามสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดต่้อเดือน และอาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 
                The objectives of this research were to study the opinions of the developers and residents, comparing 
the resident ’s viewpoints as classified by personal factors, looking for problems and suggestions of the 
developers and residents in regard to the quality management of  Prachanivet Eur Arthorn Housing Project, 
Nonthaburi Province. The subjects in the study were 10 developers and 317 residents of Prachanivet Eur 
Arthorn Housing Project, Nonthaburi Province. The instruments used to collect the data were questionnaires. 
The data were analyzed by software package with frequency, percentage, means, standard deviation, t-test and 
Anova.   
             The research found that the developers and the residents believed that the quality management of the 
said housing project was in moderate level, the residents’s personal factors  for sex and age indicated not 
different on the quality management level and different for status, education, income and occupation in analysis 
of personal factors, the statistical difference at .05. The  opin ions of the developers on problems of the 
quali ty  management showed that the corrections of materials and equipment installed within the buildings had 
been delayed owing to the restrictions in the budget and the number of workforce, and they suggested that the 
said project should have more personnel. The residents said they had problems on the properties that were 
burglarized often, the making repairs materials and equipment installed within the building had been delayed, 
the price of the housing project were expensive compared to the condo units of other private projects, and the 
low quality materials.  The res idents suggested that the safety measures should be edged up for the resident’s 
life and property security and the interest rates to be lower.  
 
ความนํา 
                      การพฒันาประเทศให้มีความมัน่คงและเจริญก้าวหน้าไดน้ั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
เพียงอยา่งเดียว  ประชากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีบทบาทสาํคญัอย่างยิ่ ง ในการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้น  
หากประเทศใดมีประชากรท่ีถึงพร้อมดว้ยศกัยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าเป็น
ประเทศท่ีประสบความสาํเร็จในการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
                      ท่ีอยู่อาศัย เป็นหน่ึงในปัจจัย ส่ี ท่ี มีความสาํคัญอย่างยิ่ ง ต่อการดาํรงชีวิตและเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีสําค ัญอนัจะแสดงถึงการ มี คุณภาพชีวิตที่ ดี   สาํหรับประเทศไทยรัฐบาลไดมุ้่ ง เน้นพฒันาประเทศ  เนน้การ
เจริญเ ติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางของความเจริญนั้นทาํใหป้ระชากรจาก
ต่างจังหวดัจาํนวนมากเดินท าง เ ข ้า สู่ เมืองหลวงเพ่ือประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม และทาํให้เกิดปัญหา
ค่อนขา้งมากในเร่ืองท่ีอยู่อาศ ัย  คือ ประชากรส่วนใหญ่ซ่ึงมีรายไดน้อ้ยไม่มีท่ีอยู่อาศยัท่ีถูกสุขลกัษณะเป็นของ
ตนเอง ตอ้งเช่าบา้นอยูใ่นชุมชนแออดัซ่ึง เป็นแหล่งเส่ือมโทรม  ปัญหาน้ีเป็นปัญหาหลกัท่ีรั ฐบาลจาํเป็นอย่า ง
ยิ่ ง ที่ ต ้องเร่งแกไ้ขโดยการจดัสร้างท่ีอยู่อาศยัและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ใหก้บัประชาชนผู ้มี ร ายได้น้อย
และผู ้ด ้อยโอกาสได้มีท่ีอยู่อาศยัอย่างเพียงพอทัว่ถึงในระดับคุณภาพและราคา ที่สามารถรับภาระได้ เพื่ อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศใหดี้ยิง่ข้ึน 
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                      ในปีพุทธศกัราช 2545 การเคหะแห่งชาติไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล ในการจัดสร้ า งโครงการ
บา้นเ อ้ืออาทร จาํนวน 600,000 หน่วย  ภายในระยะเวลา 5 ปี  โดยรัฐบาลใหเ้งินอุดหนุนหน่วยละ  80,000 บาท  
และจัดหาแหล่งสินเช่ือระยะยาวแ ก่ผู ้ซ้ือ ท่ีอยู่อาศยัในโครงการเพื่อเ ช่ า ซ้ือในอตัราดอกเ บ้ียตํ่าและคง ท่ี  โดย
โครงการท่ีเ ปิดให้จองคร้ังแรก ซ่ึงเป็น 5 โครงการนาํร่อง ได้แก่  โครงการบา้นเ อ้ืออาทรหัวหมาก  โครงการ
บา้นเ อื้ ออาทรบางโฉลง โครงการบา้นเ อ้ืออาทรประชานิเวศน์  โครงการบา้นเอ้ืออาทรรังสิตคลองสาม และ
โครงการบา้นเอ้ืออาทรเชียงใหม่ ซ่ึงการเปิดจองในคร้ังแรกน้ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก 
                      ในการจดัทาํโครงการบา้นเอ้ืออาทรถือว่าเ ป็นโครงการใหญ่และใชง้บประมาณเป็นจาํนวนมาก   
เพื่อใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ช่วยขจัด ปัญหาดา้นท่ีอยู่อาศัย  ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนผู ้มี รายไดน้อ้ย  การดาํ เ นินงานสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
จึ ง มีความจาํเป็นอยา่งยิ่ ง ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาถึงความสาํเ ร็จ   ในการดาํเนินงานโครงการ โดยอาจนาํขอ้มูลท่ีได้
ไปประกอบการวางแผนการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือให้ผลการ
ดาํ เ นินโครงการบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชนผูอ้ยู่อาศยั  และโครงการมีการพฒันา
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
                     จากปัญหาดังกล่าวในฐานะที่ ผู ้ว ิ จ ัย เป็นหน่ึงในผูอ้ยู่อาศยัในโครงก า รบ้านเ อื้ อ อาทรประชา
นิเวศน ์จงัหวดันนทบุรี ไดติ้ดตามความเป็นมา   ความเค ล่ือนไหว  และการบริหารจัดการโครงการจึง มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาระดบัการจดัการโครงการดงักล่าว  ซ่ึงอาจนาํไปสู่การพฒันา การบริหารจดัการโครงการให้
เ กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตใหก้บัผูอ้ยูอ่าศยัซ่ึง
เป็นประชาชนผูมี้ รายไดน้อ้ยอนัจะเป็นทรัพยากรสาํคัญ   ในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
                   1.เพื่อศึกษาระดบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี ตามความ
คิดเห็นของผูด้าํเนินงาน  
                  2.  เพื่อศึกษาระดบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี  ตามความ
คิดเห็นของผูอ้ยูอ่าศยั  
    3. เพื่อ เป รี ยบ เที ยบระดับการจัดการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์  จงัหวดั
นนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูอ้ยูอ่าศยัจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
                  4. เ พื ่อ ศึกษ า ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผู ้ดาํ เ นิน งานและผู ้อ ยู ่อ า ศ ัย ในการจ ัด กา ร คุณภาพ
โครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์ จงัหวดันนทบุรี  
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
            1. ความคิด เห็นของผู ้ดาํ เ นินงานต่อระดบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์ 
จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
            2. ความคิด เห็นของผู ้อยู่อ าศ ัยต่อระดับการจัดการ คุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์ 
จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 33

                  3.  ระดับการจัดการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิ เวศน์  จงัหวดันนทบุรี ตามความ
คิดเห็นของผูอ้ยูอ่าศยั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล มีความแตกต่างกนั 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
                   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีคา่ความเช่ือมัน่ 0.9584 
แบบสอบถามมี 2 ชุด คือ ชุดสาํหรับผูด้าํเนินงาน และชุดสาํหรับผูอ้ยูอ่าศยั แต่ละชุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
                   ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
แยกเป็น 
                                 ชุด ที่  1  สาํหรับผู ้ดาํ เ นินงาน  เป็นการสอบถามขอ้มูลที่ เ กี่ ยวข้องกับ ปัจจัย ส่วนบุคคล
ของผู ้ดาํ เ นินงาน  ไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุการทาํงาน สถานภาพการทาํงานท่ีเ กี่ ยวข้องกบัโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรี 
                                 ชุด ท่ี  2   สาํหรับผู ้อยู่อ าศัย  เ ป็นการสอบถามขอ้มูลที่ เ กี่ ยวข้องกับ ปัจจัย ส่วนบุคคล
ของผูอ้ยูอ่าศยั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดค้รอบครัวต่อเดือน อาชีพ/สถานภาพ
การทาํงาน 
                   ส่วนท่ี 2 เ ป็นการสอบถามความคิด เห็นเ กี่ ย วกับการจัดการ คุณภาพโครงการบา้นเ อื้ ออาทร
ประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี ของผู ้ดาํ เนินงานและผูอ้ยูอ่ าศัยในโครงการ รวม 4 ดา้น แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราจดัอนัดบัหา้อนัดบั ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)  
                   ส่วนท่ี 3  ความคิด เ ห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ผู ้ดาํ เ นิน ง านและผู ้อ ยู ่อ า ศ ัย ได้แสดงคว าม
คิด เห็นต่อการจัดการโครงการบา้นเ อ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเ ป็นคาํถามกาํหนดประเด็นการ
จดัการ 4 ดา้น และอ่ืนๆ แบบปลายเปิด 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                   การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ขอความร่วมมือจากผูด้าํเนินงานและผูอ้ยู่อาศยั
ในโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตัวอย่างไดก้รอก
ขอ้มูล จาํนวน 327 ฉบบั จากนั้นไดไ้ปขอรับคืนดว้ยตนเอง และมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเป็นรายบุคคล สําหรับ
ขอ้มูลท่ีไม่สมบูรณ์บางส่วน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
                    1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 
                    2. วิเคราะห์ความคิด เห็นของประชากรและกลุ่มตวัอย่า ง เ กี่ ย วกับการจดัการคุณภาพโครงการ
บา้นเอ้ืออาทรประชานิเ วศน์  จงัหวดันนทบุรี วิ เ คร าะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
                    3.  เปรียบเทียบระดบัการจัดการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลโดยใชค้่าความถ่ี (frequency) ค่ า ร้อยละ  (percentage) 
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ค่ า เฉ ล่ีย  (arithmetic mean) ส่วนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน (standard deviation)   การทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) 
                    4.  วิ เคราะห์ ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจัดการคุณภาพโครงการบ้าน เ อ้ืออาทรประชา
นิเวศน์ จงัหวดันนทบุรีของประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากขอ้มูลคาํตอบแลว้
นาํมาเรียบเรียงเป็นรายขอ้ 
 
สรุปผลการวจิยั 
                   1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ดาํเนินงาน 

            ผูด้าํเนินงานเพศชายและเพศหญิงท่ีตอบแบบสอบถามมีจาํนวนเท่ากนั ส่วนใหญ่     มีอาย ุ31- 40 
ปี  รองลงมาคือ 41-50 ปี อายุการทาํงานส่วนใหญ่มีอายกุารทาํงาน 1-5 ปี รองลงมาคือ 11-15 ปี สถานภาพการ
ทาํงานที่ เ กี่ ย วขอ้งกบัโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี ผูด้าํเนินงานส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติัการ รองลงมาคือ หวัหนา้ฝ่ายปฏิบติัการ  

       2.  ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัย 
             ผูอ้ยู่อาศยัท่ีตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีมากกว่าเพศชายแต่มีจาํนวนใกลเ้คียงกนั      ส่วนใหญ่

มีอายุ 31-40 ปี  รองลงมาคือ 20-30 ปี สถานภาพการสมรสส่วนใหญ่สมรส รองลงมาคือโสด ระดบัการศึกษา
สูงสุดส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือมธัยมศึกษา        ตอนปลาย  รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่
มีรายได้  7,501-10,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ10,001-12,500 บาทต่อเดือน อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษทั รองลงมาคือรับจา้ง 
                    3.  ความคดิเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบ้านเ อ้ืออาทรประชานิเวศน์  จงัหวดันนทบุรีของผู้
ดาํเนินงานและผู้อยู่อาศัย 
                         3.1  คว ามคิด เห็นของผู้ ดํา เ นินงานต่อการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเ อื้ออาทร     ประชา
นิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี 

                   ความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์ 
จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นคุณภาพของท่ีอยูอ่าศยั
เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของบริการ ดา้นการติดตามประเมินผลงานและการพฒันางานโดยต่อเน่ือง 
และดา้นการทาํงานเป็นทีมโดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมเป็นอนัดบัสุดทา้ย ในรายดา้นผลการศึกษาพบดงัน้ี 

 
                    3.1.1  ด้านคุณภาพของทีอ่ยู่อาศัย 
                              ผูด้าํเนินงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นคุณภาพของ       ท่ีอยูอ่าศยัใน

ระดับปานกลาง ในรายขอ้พบว่า ระดับการจัดการคุณภาพท่ีอยู่ในระดับมากมีความถ่ีสูงสุดในเร่ืองระบบ
สาธารณูปโภคครบถว้นและระบบสาธารณูปโภคใชก้ารไดดี้ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของทางเดินทางภายใน
ตวัอาคารกบับริเวณอาคารให้ความรู้สึกอยู่ไดไ้ม่อึดอดั ส่วนระดบัการจดัการคุณภาพท่ีอยู่ในระดบัปานกลางมี
ความถ่ีสูงสุดในเร่ืองความเหมาะสมของการออกแบบพ้ืนท่ีใชส้อยภายในห้องพกั กบัลกัษณะของท่ีอยู่อาศยัให้
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ความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รองลงมาคือ ความแขง็แรงทนทานของวสัดุอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในตวัอาคาร 
บริเวณระหว่างอาคารใหค้วามรู้สึกอยูไ่ดไ้ม่อึดอดั และมีการซ่อมบาํรุงตวัอาคารใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

                    3.1.2  ด้านคุณภาพของบริการ 
                              ผูด้าํเนินงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นคุณภาพของบริการในระดบั

ปานกลาง  ในรายขอ้พบว่า ระดบัการจดัการคุณภาพท่ีอยูใ่นระดบัมากมีความถ่ีสูงสุดในเร่ือง มีการอาํนวยความ
สะดวกในดา้นสาธารณูปโภค รองลงมาคือ วนัและเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการมีความสะดวกเหมาะสมกบัผูอ้ยูอ่าศยักบั
ให้บริการโดยเท่าเทียมกนัไม่มีการเลือกปฏิบติั ส่วนระดบัการจดัการคุณภาพท่ีอยู่ในระดบัปานกลางมีความถ่ี
สูงสุดในเร่ือง มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีดี กบัมีการจดัการสภาพแวดลอ้มภายในโครงการใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย รองลงมาคือ มีการดูแลทรัพยสิ์นส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี กบัให้บริการได้อย่าง
ถูกตอ้งโดยไม่มีขอ้ผดิพลาด 

                     3.1.3  ด้านการติดตามประเมนิผลงานและการพฒันางานโดยต่อเน่ือง 
                                ผู ้ดําเนินงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพด้านการติดตาม

ประเมินผลงานและการพฒันางานโดยต่อเน่ืองในระดบัปานกลาง ในรายขอ้พบว่า ระดบัการจดัการคุณภาพท่ีอยู่
ในระดับมากมีความถ่ีสูงสุดในเร่ือง มีการดาํเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพฒันางานกระทาํโดยสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง รองลงมาคือ  มีการแกไ้ขปรับปรุงการใหบ้ริการตามความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั มีการปฏิบติัตามแผนใน
การแกปั้ญหาและพฒันางาน และมีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้ด้าํเนินงานทุกคนมุ่งพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานใหดี้
ยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ ส่วนระดบัการจดัการคุณภาพท่ีอยู่ในระดบัปานกลางมีความถ่ีสูงสุดในเร่ืองมีกิจกรรมพฒันาผู ้
ดาํเนินงาน เช่น จดัประชุม อบรม สัมมนา รองลงมาคือ มีการพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึน กบัมีการ
วางแผนดาํเนินงานเพือ่แกปั้ญหาและพฒันางาน 

3.1.4  ด้านการทาํงานเป็นทมีโดยทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วม 
                                                ผูด้าํเนินงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพดา้นการทาํงานเป็นทีม
โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง ในรายขอ้พบว่า ระดบัการจดัการคุณภาพท่ีอยู่ในระดบัมากมี
ความถ่ีสูงสุดในเร่ือง ผูด้าํเนินงานสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ และทุกฝ่ายช่วยเหลือกนัและกนัเพื่อให้งาน
สําเร็จลุล่วงราบร่ืน รองลงมาคือ มีการกาํหนดบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของผูด้าํเนินงานแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน ส่วนระดับการจัดการคุณภาพท่ีอยู่ในระดับปานกลางมีความถ่ีสูงสุดในเร่ือง ผูด้าํเนินงานทุกหน่วย
ประสานงานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหบ้ริการทุกขั้นตอนราบร่ืนไม่ติดขดั รองลงมาคือ ผูด้าํเนินงานใหค้าํตอบใน
เร่ืองต่าง ๆ ไดต้รงกนั 
                         3.2  คว ามคิด เ ห็นของผู้ อ ยู่ อ า ศั ย ต่อการจ ัด กา ร คุณภาพโครงการบ้านเ อื้ออาทร  ประชา
นิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี 

                   ความคิดเห็นของผูอ้ยู่อาศยัต่อการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์ 
จงัหวดันนทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นคุณภาพของท่ีอยูอ่าศยั
เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของบริการ ดา้นการทาํงานเป็นทีมโดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม  และ
ดา้นการติดตามประเมินผลงานและการพฒันางานโดยต่อเน่ืองเป็นอนัดบัสุดทา้ย ในรายดา้นผลการศึกษาพบดงัน้ี  

                    3.2.1  ด้านคุณภาพของทีอ่ยู่อาศัย 
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                           ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นคุณภาพของท่ีอยูอ่าศยัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (  = 2.93) 

                    3.2.2  ด้านคุณภาพของบริการ 
                               ผูอ้ยู่อาศยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นคุณภาพของบริการโดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง (  = 2.85)                          
                    3.2.3  ด้านการติดตามประเมนิผลงานและการพฒันางานโดยต่อเน่ือง 
                               ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพดา้นการติดตามประเมินผล

งานและการพฒันางานโดยต่อเน่ืองโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.59) 
                    3.2.4  ด้านการทาํงานเป็นทมีโดยทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องมส่ีวนร่วม 
                               ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการทาํงานเป็นทีมโดยทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 2.80)  
             3.3 การเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จังหวัด

นนทบุรี ตามความคดิเห็นของผู้อยู่อาศัยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
                     3.3.1  ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร

ประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

                     3.3.2  ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรีโดยรวมไม่แตกต่างกนัในเกือบทุกดา้น มีเพียงดา้นการทาํงานเป็นทีมโดยทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมเท่านั้นท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                     3.3.3  ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการ
บา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัในเกือบทุกดา้น มีเพียงดา้นคุณภาพของท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้น
ท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                     3.3.4  ผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพ
โครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรีโดยรวมแตกต่างกนัในเกือบทุกดา้นมีเพียงดา้นคุณภาพของ
ท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้นท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                      3.3.5  ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการ
บา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรีโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                      3.3.6  ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ือ
อาทรประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรีโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

      4.  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จังหวัด
นนทบุรี  

            4.1  ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ดําเนินงานต่อการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี  มดีงันี ้
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                     ผูด้าํเนินงานส่วนใหญ่ระบุปัญหาว่ามีปัญหาเร่ือง การซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในตวั
อาคารล่าชา้เพราะถูกจาํกดัดว้ยงบประมาณและจาํนวนบุคลากร  รองลงมาตามลาํดบัคือ ปัญหาคุณภาพของท่ีอยู่
อาศยัไม่ไดม้าตรฐานและปัญหาผูอ้ยู่อาศยับางส่วนไม่ปฏิบติัตามระเบียบการอยู่อาศยัในอาคารชุด ผูด้าํเนินงาน
ส่วนใหญ่เสนอแนะใหมี้การเพิ่มจาํนวนบุคลากรเพื่อใหเ้พียงพอต่อการใหบ้ริการ รองลงมาคือ เสนอแนะใหมี้การ
พฒันาฝึกอบรมบุคลากรเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บัผูด้าํเนินงาน  

             4.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ อยู่ อาศั ย ต่อการจัดการคุณภาพโครงการบ้าน  เอ้ืออาทร
ประชานิเวศน์ จังหวดันนทบุรี มีดังนี ้

                     ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่ระบุปัญหาว่ามีปัญหาเร่ือง  มีทรัพยสิ์นสูญหายอยูเ่สมอ    ทาํใหรู้้สึกไม่
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รองลงมาตามลาํดบั คือ การซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ท่ีชาํรุดเสียหายล่าชา้ และปัญหา
ท่ีอยู่อาศยัมีราคาแพงเม่ือเทียบกับอาคารชุดในโครงการเอกชนอ่ืนท่ีไม่ใช่โครงการบ้านเอ้ืออาทร และวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งในตวัอาคารไม่ไดม้าตรฐาน ผูด้าํเนินงานส่วนใหญ่เสนอแนะใหมี้การเพิ่มมาตรการในการรักษา
ความปลอดภยัให้มากข้ึน รองลงมาคือเสนอแนะใหมี้การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นการช่วยเหลือผูอ้ยู่อาศยั 
และควรมีมาตรการขั้นเด็ดขาดเพ่ือควบคุมไม่ใหผู้อ้ยูอ่าศยันาํสตัวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้มาเล้ียงในบริเวณท่ีพกัอาศยั 

                       
อภปิรายผล 
                   การวิจ ัย ค ร้ั ง น้ี เป็นการวิจ ัย เพื่อศึกษ า ระดับการจัดการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชา
นิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี ตามความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผู ้อยู่อาศยั โดยผู ้วิ จ ัย ไดเ้ลือกแนวคิดของ Dean 
และ Bowen (J. Dean and D. Bowen) มาเ ป็นแนวทางการศึกษาโดยยึดหลัก  3 ประการ คือ การใหค้วามสาํคญั
กบัลูกคา้ การปรับปรุงคุณภาพโดยต่อเน่ือง และการทาํงานเป็นทีมโดยทุก ฝ่ า ย ที่ เ กี่ ย วข ้อ ง มีส่วนร่วม เ มื่ อ
นํา ม า ใช ้ในการศึกษ าความสํา เ ร็ จ ในการจัดการคุณภ าพโคร งการบา้นเอื้ ออาทรประชานิเ ว ศน์  จังหวดั
นนทบุรี ผู ้วิ จ ัย ได้ประยุกต์หล ักการดงักล่าวโดย ศึกษาความคิด เห็นของผู ้ดาํ เนินงานและผู ้อ ยู่อ าศ ัย ใน
โครงการต่อการจดัการในเร่ืองของ  คุณภาพของท่ีอยูอ่าศยั คุณภาพของบริการ คุณภาพของการประเมินผลงาน
และการพฒันางานโดยต่อ เ น่ือง  และการทาํงานเป็นทีมโดยทุก ฝ่ าย ที่ เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม จากผลการวิจยั
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
                   1. จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้อยู่อาศยัต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเ อ้ืออาทรประชา
นิเ วศน์  จังหวดันนทบุรี ตามสมมติฐ านการวิจ ัย ในเ ร่ืองระดบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน์ จังหวดันนทบุรีตามความคิดเห็นของผู ้อยู่อ าศัย  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีเพศ อายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุ รี  ไม่แตกต่ างกัน  ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 5 ประเด็น 
คือ งานวิจยัท่ี เ ก่ี ยวขอ้งกบัความตอ้งการ    ท่ีอยูอ่าศยั เหตุผลในการเลือกท่ีอยูอ่าศยั ความพึงพอใจของผูอ้ยูอ่าศยั
ต่อการบริหารจดัการท่ีอยู่อาศยั งานวิจยัเก่ียวกบัการออมเงินของกลุ่มประชากรผูมี้รายไดน้้อย และการจดัการ
โครงการบา้นเอ้ืออาทรและบา้นจดัสรร ท่ีพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่แม้จะ มีปัจจัย ส่วนบุคคลแตกต่างกนัลว้น
ต่างมีความตอ้งการท่ีจะมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีคุณภาพเป็นของตนเองทั้งส้ิน แต่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัเป็นส่ิงท่ี
บุคคลจาํเป็นตอ้งจาํกัดระดับคุณภาพที่ตนเองตอ้งการ และผู ้อยู ่อาศยัท่ีมีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
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สูงสุด รายไดต้่อ เดื อน และอาชีพต่างกนั มีความคิด เห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชา
นิเวศน์ จงัหวดันนทบุรีแตกต่ างกัน  ซ่ึ งผลการวิจัยไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 5 ประเด็น แยกการ
วิเคราะห์ตามปัจจยัส่วนบุคคลเป็น 6 ประเดน็ คือ  
                         1.1  เพศ ผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก ผูช้ายและผูห้ญิงมีความคิด ทศันคติ และความ
ตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยัและระดบัการจดัการคุณภาพไม่แตกต่างกนั 
                         1.2  อายุ ผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก อายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิด ทศันคติ และความ
ตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยัและระดบัการจดัการคุณภาพไม่แตกต่างกนั 
                         1.3  สถานภาพสมรส ผู ้อ ยู ่อ า ศ ัย ท่ีมีสถานภาพสมรสต่ า ง กัน  มีความคิด เห็นต่อการจัดการ
คุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์  จงัหวดันนทบุรีแตกต่ างกัน  อาจ เน่ืองมาจากสถานภาพสมรสท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อขนาดครอบครัว คือผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีสถานภาพสมรสโสดจะมีสมาชิกในครอบครัวนอ้ย ผู ้อยู่
อ าศ ัย ที่มี สถานภาพสมรสสมรสจะมีสมาชิกในครอบครัวมาก จึ งมีความคาดหวงัในดา้นท่ีอยู่อาศยัและระดบั
การจดัการคุณภาพมากกวา่ 
                         1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด ผูอ้ยู่อาศยัท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อก าร
จัดการ คุณภาพโครงการบ้าน เ อ้ืออาทรประชานิ เวศน์  จังหวัดนนทบุรีแตกต่ า งกันอาจ เ น่ืองมาจาก  
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัทาํใหผู้อ้ยูอ่าศยัมีความคิด ทศันคติท่ีแตกต่างกนั คือ ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีระดบัการศึกษาสูง 
ส่งผลใหมี้รายได ้อาชีพ ตลอดจนสภาพสังคมท่ีแตกต่างกนัออกไป จึงมีความคาดหวงัดา้นท่ีอยู่อาศยัและระดบั
การจดัการคุณภาพมากกวา่ผูอ้ยูอ่าศยัท่ีมีระดบัการศึกษานอ้ย  
                        1.5  รายไดต่้อเดือน ผูอ้ยู่อาศยัที่ มี รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพ
โครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์จังหวัดนนทบุรีแตกต่างกนั อาจเ น่ืองมาจาก รายได ้  ต่อเดือนท่ีต่างกนัทาํ
ใหผู้อ้ยูอ่าศยัท่ีมีร ายได้นอ้ยมีความคาดหวงัดา้นท่ีอยู่อาศยัและระดบัการจดัการคุณภาพนอ้ยกว่าผู ้อยู่อาศยัที่ มี
รายไดม้าก ผู ้อ ยู ่อ าศ ัย ท่ีมีรายได้มากมีความคาดหว ัง  ความตอ้งการด้าน ที่อ ยู่อ า ศ ัย และระดับการจดัการ
คุณภาพมากและอาจมีการขย ับขยายครอบครัวไปสู่แหล่ง ท่ีอยูอ่าศยัท่ีดีกว่าตามกาํลงัรายไดท่ี้สูงข้ึนในอนาคต 
ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัขจรศกัด์ิ  เจา้กรมทอง ( 2 5 4 1  :  หน้า  6 7 -6 9 )  ที่ ได้ศึกษา เป รียบ เที ยบความ
ต้องการที่อยู่อาศัยของบุคลากรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยร์ั ง สิต  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต  พบวา่ ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่งของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเป็นส่วนใหญ่จะ
มีความแตกต่ า ง กันในเร่ืองระดับรายได้ ผลจากความแตกต่างในเร่ืองรายได้ที่ ไ ม่ เ ท่ า ก ัน น้ีนําไปสู่ ค ว าม
ต้องการ ที่อยู่อ าศัย ในราคาที่ แตกต่ า งกัน  ซ่ึงรายไดจ้ะเป็นตวักาํหนดรูปแบบราคา ตลอดจนความตอ้งการ    
ในเร่ืองส่ิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนัออกไป  
                       1.6  อาชีพ ผู ้อยู่อาศัย ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน์  จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก อาชีพท่ีแตกต่างกนั ทาํให ้ มีสถานภาพในสังคม  มี
ร า ย ได ้  มี พ้ืนฐานทางการศึกษาที่ แ ตกต่ า งก ัน  ทาํให้ผูอ้ ยู ่อ า ศ ัย ที่มี คว ามแตกต่างในด้านอาชีพน้ีมีความ
ตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศัยและระดบัการจัดการคุณภาพท่ีแตกต่ างกันออกไป                                                     
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ข้อเสนอแนะ 
                     แยกก าร วิ เ ค ร า ะห์ขอ้เสนอแนะในการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอ้ืออาทรประชานิเวศน ์
จงัหวดันนทบุรีเป็น 3 ประเดน็ คือ การนาํผลการวิจยัไปใช ้การวิจยัต่อเน่ือง และประเดน็ท่ีควรทาํวิจยัต่อไป ดงัน้ี 
                1.  การนําผลการวจิยัไปใช้  
                       1.1  จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ระดบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดั
นนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และระบุว่ามีปัญหาในเร่ืองการซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในตวั
อาคารล่าช้าเพราะถูกจาํกดัด้วยงบประมาณและจาํนวนบุคลากร  ปัญหาคุณภาพท่ีอยู่อาศยัไม่ได้มาตรฐาน  มี
ทรัพยสิ์นสูญหายอยู่เสมอทาํให้รู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ฯลฯ เป็นแนวคิดแก่ผูด้าํเนินงานและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเคหะแห่งชาติในการแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการนาํความคิดเห็นท่ีไดรั้บไปพฒันา 
ปรับปรุงคุณภาพในดา้นต่างๆ เช่น ปรับปรุงคุณภาพท่ีอยูอ่าศยัโดยการอาํนวยความสะดวกในการซ่อมบาํรุงวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งในตวัอาคารให้เร็วข้ึน เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นให้มากข้ึน 
ฯลฯ 
                       1.2  จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ท่ีอยู่อาศยัมีราคาแพงเม่ือเทียบกับอาคารชุดในโครงการเอกชนอ่ืน 
เน่ืองจากผูอ้ยู่อาศยัเห็นว่า อตัราค่าผ่อนชาํระของโครงการบา้นเอ้ืออาทรนั้น แมจ้ะมีอตัราการผ่อนชาํระตํ่าเพียง
เดือนละ 1,000 บาท สําหรับห้องชุดขนาด 24 ตรม. และ 1,500 บาท สําหรับห้องชุดขนาด 33 ตรม. แต่เม่ือผ่อน
ชาํระกมี็การคิดอตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบัเงินตน้แลว้ดอกเบ้ียสูงกว่าเงินตน้มาก ทาํใหเ้งินตน้ลดลงในอตัราส่วนท่ี
น้อยมาก ดังนั้น ผูอ้ยู่อาศยัจึงคิดว่าท่ีอยู่อาศยัมีราคาแพง ดงันั้นการเคหะแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนรัฐบาลท่ีตอ้งการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย ควรจะมีการพิจารณาในเร่ืองหลกัเกณฑใ์นการผ่อนชาํระเพ่ือ
ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยหรือมีการทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 
                   2.  การวจิยัต่อเน่ือง 
                         2.1  ควร มีการศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในบริษทั อิตาเล่ียนไทย ดีเวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน) หรือองคก์รอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาในการก่อสร้างโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดั
นนทบุรี ในเร่ืองของคุณภาพมาตรฐานในการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนผูไ้ด้สิทธ์ิเกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
มาตรฐานมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัอาจเป็นการประสานความร่วมมือ ตลอดจนความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูอ้ยูอ่าศยั ผู ้
ดาํเนินงาน ผูรั้บเหมา และการเคหะแห่งชาติ 
                         2.2  จากผลการวิจ ัย ท่ีพบว่า ผู ้ดาํ เนินงานระบุว่ามี ปัญหาในเร่ืองการซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ติดตั้งในตวัอาคารล่าช้าเพราะถูกจาํกดัดว้ยงบประมาณและจาํนวนบุคลากรนั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าปัญหา
ดงักล่าวเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ จงัหวดันนทบุรี  ดงันั้น
จึงควรจะมีการศึกษาความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนผูบ้ริหารงานในการเคหะแห่งชาติท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อ
หารือร่วมกนัในการแกปั้ญหาดังกล่าวให้หมดไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ
บริหารจดัการคุณภาพโครงการ 
                         2.3  ดา้นมาตรฐานการก่อสร้าง  เน่ืองจากผู ้ดาํ เ นินงานและผู ้อยู่อาศัยต่างมีความคิดเห็นตรงกนั
ว่าคุณภาพของท่ีอยูอ่าศยัไม่ไดม้าตรฐาน เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในตวัอาคารไม่ไดม้าตรฐาน การซ่อมแซม
วสัดุอุปกรณ์ท่ีชาํรุดเสียหายล่าชา้ ทาํให้เกิดปัญหาและไม่ไดรั้บความพึงพอใจ ดงันั้นการเคหะแห่งชาติจึงควร
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ประสานงานกบั บริษทั อิตาเล่ียนไทย ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั(มหาชน) หรือองคก์รอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผู ้รับเหมาในการ
ก่อสร้างโครงการบา้นเอ้ืออาทร ประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรี เพื่อใหท้ราบถึงความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและ
ผูอ้ยูอ่าศยัเพือ่นาํไปพฒันาปรับปรุงมาตรฐานในการจดัสร้างโครงการอ่ืนๆ ใหมี้คุณภาพมาตรฐานต่อไป 
                         2.4  เน่ืองจากผลการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการวิจยัในปีพุทธศกัราช  2549   ซ่ึงพบว่าผูด้าํเนินงานและผูอ้ยูอ่าศยั
มีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพในระดบัปานกลาง จึงควรมีการวิจยัความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูอ้ยู่
อาศยัอย่างต่อเน่ืองในปีต่อไป เพื่อจะไดท้ราบความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายว่ามีการพฒันา เปล่ียนแปลงในทางท่ีดี
ข้ึนหรือไม่ และอาจมีการวิจยัเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูอ้ยู่อาศยัในโครงการอาคารชุดของ
เอกชน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง และนาํหลกัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ไดรั้บความพงึพอใจมาใชใ้นการแกไ้ข ปรับปรุงการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
                     3.  ประเดน็ทีค่วรทาํวจิยัต่อไป      
                           3.1 ควรทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทรในเขตพื้นท่ีอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั เพื่อนาํมาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัการจดัการคุณภาพโครงการตามความคิดเห็น
ของผูด้าํเนินงานและผูอ้ยูอ่าศยั ตลอดจนศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูด้าํเนินงานและผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
ทั้งน้ีเพื่อเปรียบเทียบถึงความสําเร็จในการบริหารจดัการในแต่ละโครงการ และนาํผลการวิจยัเสนอต่อการเคหะ
แห่งชาติและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป 
                           3.2 ควรทาํการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคาดหวงัและความตอ้งการของประชาชนทัว่ไป โดยสุ่ม
ตวัอยา่งจากประชากรผูมี้รายไดน้อ้ยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใหท้ราบความคาดหวงัและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนโดยทัว่ไป โดยนาํความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ประชานิเวศน ์จงัหวดันนทบุรี 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพของท่ีอยูอ่าศยั คุณภาพของบริการ การติดตามประเมินผลงาน
และการพฒันางานโดยต่อเน่ือง และการทาํงานเป็นทีมโดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นตวัแปรตามมา
ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการโครงการ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูด้าํเนินงานในโครงการ
ต่าง ๆ และการเคหะแห่งชาติต่อไป 
                           3.3  การเคหะแห่งชาติควรจะมีการประเมินความคิด เห็นของผู ้ดาํ เนินงานและผูอ้ยู ่อาศยัเป็น
ระยะๆ  เน่ืองจากความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูอ้ยู่อาศยัมีโอการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  เพื่อจะสามารถ
รับทราบขอ้มูลและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพในการใหบ้ริการใหดี้   ยิง่ๆ ข้ึน 
                           3.4 การ เคหะแห่งชาติควรจดัใหมี้การอบรมผู ้ดาํ เ นินงานโครงการเ ก่ียวกับการบริหารจดัการ
คุณภาพ ในเร่ืองการบริหารจัดการอาคารชุด การบริหารจัดการงานบัญชี การวางระบบการจัดทาํเอกสาร 
ระบบงานการเงิน การติดตามหน้ีคา้งชาํระ เทคนิคการใหบ้ริการ ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในการทาํงาน
และยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
                           3.5 ควรวิจยัศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองความคิดเห็นของผูด้าํเนินงานและผูอ้ยู่อาศยัในโครงการบา้น
เอ้ืออาทรอ่ืนๆ ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อนาํมาเปรียบเทียบระดบัการจดัการคุณภาพในการใหบ้ริการของแต่ละโครงการ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเฟรชมาร์ท 
เขตพระประแดง* 

Factors of Marketing Mix Affecting the Decision Making of Fresh Mart Shop 
Service Usage in Phrapradaeng District 

           
        นางสาวนภษร  จิรเดชาวชัร์** 

        Ms. Napasorn  Jiradechawat 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ทของลูกคา้ เขตพระประแดง 
และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ทของลูกคา้ 
เขตพระประแดง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท จาํนวน 
169 คน เคร่ืองมือท่ีใ ช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล ใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 1. ลูกคา้มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านเฟรชมาร์ท  ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ 2-3 คร◌ั◌้ง/สัปดาห์ 
เวลา 18.01-24.00 น. เลือกใชบ้ริการ นอ้ยกว่า 200 บาท ส่วนใหญ่เลือกซ◌ื◌้อเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ นํ้าหวาน  
 2.  ลูกคา้มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท  ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมาก ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง  
 3.  การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านเฟรชมาร์ท พบว่า 
ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และลูกคา้ท่ีมี
อายุต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 This research aimed to study the factors of marketing mix affecting the decision making of the 
Fresh Mart’s customers service using behavior in Phrapradaeng District and to compare the same, classifying in 
accordance with the demography characteristics. The group of samples consisted of 169 customers who had 
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used the Fresh Mart Shop services. The tool used for collecting information was questionnaires analyzed by 
using computer package program. The statistics used for the information analysis were percentages, mean, 
standard deviation, t-test and one-way ANOVA. 
 The result of the research found that most of the Fresh Mart Shop customers used the Fresh Mart 
Shop services 2-3 times/week during 18.01 – 24.00 hours and spent less than 200 baht at a time for buying 
beverages, tea, coffee and soft drinks. The Fresh Mart Shop customers’ overall view points on the factors of 
marketing mix affecting the decision making of Fresh Mart service usage in Phrapradaeng District were 
moderate in ranking.  However, when considering  on  each  aspect it was found that  the factors on product  
and personnel were high in ranking while the prices, distribution channels, marketing promotion, service 
providing process and physical environment were moderate in ranking. The results from  comparison of the 
factors of marketing mix affecting the decision making of the Fresh Mart shop service using  found that the 
customers with different occupations were having different overall opinions at the statistical significance of 
0.05 and customers with different ages were having different overall opinions at the statistical significance of 
0.01. 
 
ความนํา 
 เศรษฐกิจท่ีผ่านมาของประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  
อย่างมากมาย สภาวะความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไม่มากไม่เหมือนกบัอดีตที่ผ่านมา ตอ้งรีบเร่ง
ออกทาํมาหากินแข่งกบัเวลาอยู่ตลอด ในปัจจุบนัธุรกิจคา้ปลีกมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะ
ธุรกิจคา้ปลีกน้ีเป็นธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดต้รงตามความตอ้งการซ่ึงจะเห็นไดจ้าก ธุรกิจ
คา้ปลีกทั้งหา้งสรรพสินคา้ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือแมก้ระทัง่ร้านคา้สะดวกนั้นมียอดขายสินคา้มีทีท่าว่ามีแนวโนม้ท่ี
ดีข้ึน ทาํใหเ้กิดการขยายตวัในทางธุรกิจน้ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขนักนัมากสูงข้ึนโดยเฉพาะร้านสะดวก
ซ้ือที่จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั ธุรกิจคา้ปลีกจึงเนน้ไปท่ีการอาํนวยความสะดวกสบายใหก้บั
ลูกคา้ ทุกวนั ตลอด 24 ชั่วโ มง เพ่ือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโ ภคได้ตรงตามความ
ตอ้งการอย่างรวดเร็ว ธุรกิจหน่ึงที่มีบทบาทกบัชีวิตประจาํวนัของคนเราเป็นอย่างมาก กคื็อ ธุรกิจร้านคา้ปลีกธุรกิจ
ร้านคา้ปลีกในประเทศไทย นบัว่ามีความเจริญกา้วหนา้ คนไทยหนัมานิยมประกอบอาชีพขายปลีกกนัมากข้ึน  จึง
ทาํให้เกิดการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง  ร้านคา้สะดวกซ้ือเป็นร้านคา้ท่ีสามารถจาํหน่ายสินคา้อุปโ ภคและบริโภค
จาํเป็นรวมไปทั้งจาํหน่ายสินคา้อาหารเคร่ืองด่ืมประเภทฟาสต์ฟู้ด โ ดยจุดขายจะอยู่ท่ีทาํเลท่ีตั้งท่ีอาํนวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการ ที่มีที่จอดรถเวลาในการใหบ้ริการลูกคา้ส่วนใหญ่มีทั้งลูกคา้ประจาํ และลูกคา้ท่ีอยู่อาศยั
หรือที่ทาํงานไม่ไกลมากนกั  ซ่ึงร้านคา้สะดวกซ้ือตามสถานท่ีต่าง ๆ  นั้น จะเปิดบริการตลอด 24 ชัว่โ มง เพ่ือช่วย
อาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ใ นการจับจ่ายใ ช้สอย แต่สินคา้ไ ม่หลากหลายมากเช่นเดียวกับห้างฯหรือ 
Supermarket พฤติกรรมการซ้ือจึงมกัจะเป็นการซ้ือเพราะมีความจาํเป็นอย่างเร่งด่วนหรือมีความจาํเป็นตอ้งใช ้  
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หลากหลายผูศึ้กษามีความสนใจ จะศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านคา้
สะดวกซ้ือนั้น  เพ่ือที่จะไดส้ามารถเขา้ใจถึงผูบ้ริโ ภค ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย และสามารถจดัสินคา้และบริการให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการเหล่านั้นไดอ้ย่างเหมาะสม 
หลากหลา ในส่วนของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงนั้น ประกอบดว้ยธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงมีอยู่ 4 
ประเภทหลกั ๆ  ไดแ้ก่  
หลากหลาย 1.   หา้งสรรพสินคา้ 
หลากหลาย 2.   ร้านคา้ส่วนลด หรือดิสเคานส์โตร์ 
หลากหลาย 3.   ซุปเปอร์มาร์เกต็ 
หลากหลาย 4.   ร้านคา้สะดวกซ้ือและร้านโชวห่์วย 
หลากหลายโ ดยในส่วนของร้านคา้ส่วนลด  หรือดิสเคาน์สโ ตร์นั้น ไดมี้บทบาท และมีการแข่งขนักนัค่อนขา้ง
รุนแรงท่ีสุดในบรรดาธุรกิจคา้ปลีก อย่างไรก็ดี ในส่วนของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีผูบ้ริโ ภคเขา้ไปซ้ือของเป็นจาํนวน
มาก  มกัจะเป็นท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือ และร้านโชวห่์วย โดยเฉพาะร้านคา้สะดวกน้ีซ้ือนั้น  มีจุดเด่นในเร่ืองของความ
สะดวก รวดเร็ว  และ  มกัจะมีพ้ืนที่ทาํเลท่ีตั้งอยู่ใกลชุ้มชนต่าง ๆ  สําหรับประเภทของธุรกิจคา้ปลีกท่ีมีบทบาท
นอ้ยท่ีสุด คือ ซุปเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงผูบ้ริโ ภคท่ีเขา้ไปใชบ้ริการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้มีแนวโนม้ลดลง  เน่ืองจากมีการ
เขา้มาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของร้านคา้ส่วนลด หรือดิสเคาร์สโตร์ ของบริษทั  Fresh Mart  International  Public 
Company Limited  หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ  เฟรชมาร์ท ซ่ึงเป็นธุรกิจคา้ปลีกในลกัษณะ ร้านคา้สะดวกซ้ือ 
(convenience  store) ไดด้าํเนินธุรกิจโ ดยการขยายกิจการและขยายสาขาดว้ยระบบเฟรนไชส์ โ ดยในปัจจุบนั     
เฟรชมาร์ท มีจาํนวน 400 สาขา และคาดว่าจะมี 450 สาขาในภายในปี 48 ในกรุงเทพมหานคร และในปริมณฑล
และกาํลังทาํการขยายสาขาไปยงัจังหวดัใ กล้เคียง เพ่ือที่จะรักษากลุ่มลูกคา้เดิมของธุรกิจไว ้ซ่ึงได้แก่ กลุ่ม
ครอบครัว และเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหม่ คือ กลุ่มลูกคา้ในวยัเด็กและวยัรุ่นใหม้ากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท  
      เขตพระประแดง 
 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ทของลูกคา้ เขตพระประแดง 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท 
     ของลูกคา้ เขตพระประแดง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  
สมมุติฐานการวจิยั 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ทของลูกคา้ เขตพระ
ประแดง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ  ผูใ้ชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง จาํนวนประมาณ 300 คน 
เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 169 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ขอ้ 
 2.   พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระแดง จาํนวน 5 ขอ้ 
 3.   ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง 
รวม 7 ดา้น จาํนวน 19 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 
169 คน ไดแ้บบสอบถามคืนมา จาํนวน 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ 
 2.   วิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 3.  วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขต
พระประแดง โดยใชค่้าเฉล่ีย    และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  วเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.91 อาย ุ20-30 ปี  ร้อยละ 55.62  รองลงมา อาย ุ 
31-40  ปี ร้อยละ 20.71 อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ  39.05 รองลงมา  ธุรกิจส่วนตวั  ร้อยละ 25.45 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 44.38 รองลงมา ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 24.85  
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 2.  วเิคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง 
  ลูกคา้มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง รายการต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1.  ท่านซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านเฟรชมาร์ทบ่อยคร้ังเพยีงใด ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ 2-
3 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ 38.46 รองลงมา 1 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 30.18 และนอ้ยท่ีสุด มากกว่า 3 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 
13.61 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย 
  2.  ท่านเลือกซื้อสินค้าในช่วงระยะเวลาใดมากท่ีสุด ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเวลา 18.01-
24.00 น. ร้อยละ 45.56 รองลงมา 6.01-12.00 น. ร้อยละ 42.01 และนอ้ยท่ีสุด 12.01-18.00 น. ร้อยละ 12.43 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศหญิง อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
  3.  จํานวนเงินที่ใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ นอ้ยกว่า 200 บาท ร้อยละ 
69.82 รองลงมา 200-499 บาท ร้อยละ 23.08 และนอ้ยท่ีสุด 500-999 บาท ร้อยละ 7.10 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, อาชีพพนกังาน
บริษทั และอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท 
  4.  การเลือกซื้อสินค้าท่านซื้อสินค้าประเภทใด ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ 
นํ้าหวาน ร้อยละ 56.81 รองลงมา ขนมขบเค้ียว ร้อยละ 19.53 และนอ้ยท่ีสุด เหลา้ เบียร์ บุหร่ี เท่ากบั ผงซกัฟอก ยา
สีฟัน แชมพ ูร้อยละ 4.14 
  5.  ท่านต้องการให้ร้านค้าจัดบริการส่วนใดเพิม่เติม ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการใหมี้หนงัสือ ร้อยละ 
42.60 รองลงมา ก๊ิฟชอ้ป ร้อยละ 27.81 และนอ้ยท่ีสุด ประดบัยนต ์ร้อยละ 8.28 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศหญิง  
 3.     การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเฟรชมาร์ท ของ
ลูกค้า เขตพระประแดง 
  ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.39) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.82-4.03) ทุกรายการ คือ 
  1.  คุณภาพสินคา้ภายในร้าน 
  2.  สินคา้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
  3.  สินคา้มีหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี, อายุ 20-30 ปี, อาย ุ31-40 ปี และ
อาย ุ41-50 ปี  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา, อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ 30,000 ข้ึนไป 
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  ด้านราคา ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.62) 1 รายการ คือ มีป้ายราคาสินคา้บอกราคาชดัเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ 30,000 ข้ึนไป 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.23) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X = 3.15-3.31) ทุกรายการ คือ 
  1.  ทาํเลท่ีตั้งของร้านมีความสะดวกในการเดินทาง 
  2.  การโฆษณา เช่น แผน่พบั ใบปลิว 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี, อาย ุ20-30 ปี, อาย ุ31-40 ปี และ
อาย ุ41-50 ปี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา, อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ 30,000 ข้ึนไป 
  ด้านการส่งเสริมทางตลาด ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.98) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.93-3.04) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการแจกคูปองเม่ือซ้ือสินคา้ครบ 50 บาท  
  2.  มีการจดัรายการสินคา้พิเศษ ซ้ือ 1 แถม 1 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี, อาย ุ20-30 ปี, อาย ุ31-40 ปี และ
อาย ุ41-50 ปี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา, อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ 30,000 ข้ึนไป 
  ด้านบุคลากร ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.80-3.88) ทุกรายการ คือ 
  1.  พนกังานขายใหบ้ริการรวดเร็ว 
  2.  พนกังานขายพดูจาสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 
  3.  มารยาทพนกังานขายขณะใหบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี, อายุ 31-40 ปี อาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ, พนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท 
และ 30,000 ข้ึนไป 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.39) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.37-3.41) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการแนะนาํสินคา้จดัรายการใหก้บัลูกคา้ 
  2.  มีการแนะนาํรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ใหม่ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง มีอาย ุ31-40 ปี และอาย ุ41-50 ปี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา, อาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 20,001-30,000 บาท และ 
30,000 ข้ึนไป 
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  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกคา้มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.86) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.51-3.38) ทุกรายการ คือ 
  1.  การจดัวางสินคา้สามารถเลือกซ้ือไดง่้าย 
  2.  การตกแต่งร้านมีความทนัสมยั 
  3.  แสงสวา่งภายในร้านมีอยา่งเพียงพอ 
  4.  ความสะอาดภายในร้าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท 
 4.    การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านเฟรชมาร์ท ของลูกค้า เขตพระประแดง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้าน             
เฟรชมาร์ท จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ สินคา้มีหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 
  และลูกคา้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ สินคา้มีหลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ 
  ด้านราคา ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ใชบ้ตัร
เครดิตชาํระค่าสินคา้ได ้
  และลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 
  1.  สินคา้ราคาถูก/ประหยดั 
  2.  ใชบ้ตัรเครดิตชาํระคา่สินคา้ได ้
  ด้านบุคลากร ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้เพศ และเพศหญิง อายตุ่างกนั อาชีพต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  มารยาทพนกังานขายขณะใหบ้ริการ 

2.  พนกังานขายใหบ้ริการรวดเร็ว 
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3.  พนกังานขายพดูจาสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 
  และลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกัน มีอาชีพต่างกัน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกรายการ คือ  
  1.  มารยาทพนกังานขายขณะใหบ้ริการ 

2.  พนกังานขายใหบ้ริการรวดเร็ว 
3.  พนกังานขายพดูจาสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 

  ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกคา้ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง อายุท่ีต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการแนะนาํรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ใหม่ 
  2.  มีการแนะนาํสินคา้จดัรายการใหก้บัลูกคา้ 
  และลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการแนะนาํรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ใหม่ 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกัน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความสะอาดภายในร้าน 
  และลูกคา้เพศ และเพศหญิง มีอายุต่างกนั และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  การจดัวางสินคา้สามารถเลือกซ้ือไดง่้าย 
  2.  แสงสวา่งภายในร้านมีอยา่งเพียงพอ 
  3.  ความสะอาดภายในร้าน 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระ
ประแดง ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 63.91 อาย ุ20-30 ปี  ร้อยละ 55.62  อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ  39.05 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
ร้อยละ 44.38 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มณทิรา  กิตติศกัด์ินาวิน (2545) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในร้านสะดวกซ้ือ กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ียเท่ากบั 30 ปี มีสถานภาพโสด มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน และสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของ อินทิราภรณ์  ดีสุวรรณ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้จากร้านสะดวก
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ซ้ือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มี
สถานภาพโสด การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็นนกัเรียน นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 
5,000 บาท และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนาวิทย ์ พึงไชยพฒัน์ (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้
อุปโภคบริโภคท่ีร้านสะดวกซ้ือของประชาชนในอาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุนอ้ยกว่า 30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีพลูกจา้ง
บริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณฐัพล ไทยรัตน์ (2549) 
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคต่อ
ร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จากขอ้คน้พบดงักล่าว สรุปไดว้่าผูใ้ชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึงมี
ความถ่ีในการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือมากกว่าผูช้ายในปัจจุบนับนัมีร้านสะดวกซ้ือเกิดข้ึนมากมายหลายแบรนด์
ทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึนจากผลการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการในร้าน
สะดวกซ้ือวา่อยูใ่นกลุ่มใดเราจึงนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับใชใ้นการพฒันาร้านสะดวกซ้ือในอนาคตต่อไป 
 2.  พฤติกรรมการใช้บริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง 
      ลูกคา้มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง สรุปไดด้งัน้ี 
      2.1  ท่านซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคร้านเฟรชมาร์ทบ่อยคร้ังเพียงใด ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการ 
2-3 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 38.46 รองลงมา 1 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ 30.18  
   2.2  ท่านเลือกซ้ือสินคา้ในช่วงระยะเวลาใดมากท่ีสุด ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการเวลา 18.01-
24.00 น. ร้อยละ 45.56 รองลงมา 6.01-12.00 น. ร้อยละ 42.01  
      2.3  จาํนวนเงินท่ีใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ น้อยกว่า 200 บาท ร้อยละ 
69.82 รองลงมา 200-499 บาท ร้อยละ 23.08  
      2.4  การเลือกซ้ือสินคา้ท่านซ้ือสินคา้ประเภทใด ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ 
นํ้าหวาน ร้อยละ 56.81 รองลงมา ขนมขบเค้ียว ร้อยละ 19.53  
      ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นงลกัษณ์  องอาจโฆศิตวงศ ์(2548) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการ
เลือกซ้ือสินคา้เดือนละ 1-2 คร้ัง ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ใชเ้วลาในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง
โดยเฉล่ีย 31 นาที – 1 ชัว่โมง และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังโดยเฉล่ียไม่เกิน 500 บาท ประเภทสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑท์าํความสะอาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท์าํความสะอาดร่างกาย ผลิตภณัฑซ์ัก
ลา้ง รองลงมา คือ เคร่ืองด่ืมและเคร่ืองปรุงรส ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนาวิทย ์ พึงไชยพฒัน์ 
(2547) เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีร้านสะดวกซ้ือของประชาชนในอาํเภอแก่งคอย จงัหวดั
สระบุรี ท่ีพบว่า มีพฤติกรรมการซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือท่ีตั้งอยูบ่ริเวณท่ีพกัอาศยั การเดินทางใชร้ถจกัรยานยนต ์มี
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้เฉล่ีย 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยซ้ือในช่วงส้ินเดือน เวลา 16.01-21.00 น. และใชเ้วลาแต่ละ
คร้ังไม่เกิน 30 นาที ดว้ยจาํนวนเงินท่ีใชจ่้ายเฉล่ีย 200-499 บาทต่อคร้ัง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐพล  
ไทยรัตน์ (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคต่อร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเลือก
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ซ้ือเคร่ืองด่ืม ซ้ือสินคา้ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. เลือกสาขาท่ีใกลบ้า้น เน่ืองจากอยูใ่กล ้บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
เลือกซ้ือสินคา้ คือ ตนเอง ใชบ้ริการสัปดาห์ละ 1 คร้ังหรือตํ่ากว่า และจ่ายเงินในการซ้ือสินคา้คร้ังละ 50-100 บาท 
จากขอ้คน้พบดงักล่าว ทาํใหท้ราบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือเดือนละ 2-3 คร้ัง ส่วนใหญ่
จะซ้ือสินคา้ประเภทผลิตภณัฑท์าํความสะอาดต่าง ๆ รองลงมาเป็นอาหารแหง้ ขนมคบเค้ียว และเคร่ืองด่ืม จาก
ผลการวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ในแต่ละท่ีพบว่าผูใ้ชบ้ริการในแต่
ละท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไปแต่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีผูใ้ชบ้ริการท่ีมีพฤติกรรมใน
การซ้ือใกลเ้คียงกนั แตกต่างกบัร้านสะดวกซ้ือต่างจงัหวดัท่ีมีร้านสะดวกซ้ือนอ้ยทาํให้ไม่มีทางเลือกท่ีจะนาํมา
เปรียบเทียบสินคา้และบริการ ส่วนร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีร้านสะดวกซ้ือใหเ้ลือก
หลายร้านทาํให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการร้านท่ีมีสินคา้ท่ีดีมีคุณภาพ มีบริการท่ีดีส่วนร้านท่ีมีสินคา้นอ้ยกว่าจึง
เสียเปรียบร้านท่ีมีสินคา้มากกว่าทาํใหมี้ผูใ้ชบ้ริการนอ้ย เป็นตน้ 
 3.    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเฟรชมาร์ท ของลูกค้า เขตพระประแดง 
      ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการร้าน เฟรชมาร์ท เขต
พระประแดง ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความ
คิดเห็น ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.49) ดา้นช่องทางการ
จดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.23) ดา้นการส่งเสริมทางตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.98) ดา้น
บุคลากร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.86) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนาวิทย ์ พึง
ไชยพฒัน์ (2547) เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีร้านสะดวกซ้ือของประชาชนในอาํเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบุรี ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างของลูกคา้มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้าน
สะดวกซ้ือมากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ ์รองลงมา ไดแ้ก่ สถานท่ีจดัจาํหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาดตามลาํดบั 
และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ณัฐพล  ไทยรัตน ์(2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคต่อร้านแฟมิล่ีมาร์ทในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญัในเร่ืองปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร สถานท่ี กระบวนการ และการบริการ ในระดบัปานกลาง โดยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดัจาํหน่าย ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นราคา 
และให้ความสําคญัระดับปานกลาง ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และดา้นบริการ จากขอ้
คน้พบดงักล่าว การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จากผลการวิจยัทาํใหท้ราบว่า ผูใ้ชบ้ริการเนน้
เร่ืองผลิตภณัฑ์มาเป็นอนัดับแรก คือ ผลิตภัณฑ์ต้องดีมีคุณภาพไม่เป็นของคา้งสต๊อก ด้านราคาตอ้งมีราคาท่ี
ยติุธรรมเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ท่ีไดรั้บ ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการนบัว่ามีความสาํคญัอีกดา้นหน่ึงซ่ึงทางร้าน
จะตอ้งมีการฝึกมารยาทการแนะนาํสินคา้ให้มีความคล่องแคล่วและมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดอย่าง
ละเอียดผูใ้ชบ้ริการท่ีเขา้มาใชบ้ริการมีหลากหลายอาชีพการใชค้าํพูดจะแตกต่างกนัออกไปบุคลากรของทางร้าน
จะตอ้งปรับเขา้กบัผูใ้ช้บริการได้ทุกสภาวะ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดเป็นอีกดา้นหน่ึงท่ีจาํเป็นตอ้งมีการ
ปรับปรุงใหมี้การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม หรือมีคูปองลดราคาใหก้บัผูใ้ชบ้ริการในบางโอกาสส่วนดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นดา้นท่ีอยู่ในภาพรวมทั้งหมดเช่น สถานท่ี การตกแต่งร้าน ดา้นน้ีนับว่าเป็นอีกดา้น
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หน่ึงท่ีต้องใส่ใจและให้ความสําคญัเพราะจะเป็นจุดเด่นและดึงดูดผูใ้ช้บริการรายใหม่ ๆให้เขา้มาใช้บริการ
โดยรวมแลว้การเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการจะเลือกใชบ้ริการร้านท่ีมีสินคน้หลากหลาย สินคา้มีคุณภาพ ราคา
ย่อมเยา มีพนกังานบริการท่ีมีหน้าตายิ้มแยม้ แจ่มใส มีการแยกสินคา้ตามประเภททาํให้ผูใ้ชบ้ริการเลือกซ้ือได้
สะดวกจะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีกในคร้ังต่อไป 
 4. การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านเฟรชมาร์ทของลูกค้า เขตพระประแดง จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้าน   
เฟรชมาร์ท เขตพระประแดง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็น ในภาพรวม ของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามระดบัอายุ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สําหรับผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั อาชีพ
ต่างกนั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการร้านเฟรชมาร์ท ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มณทิรา  กิตติ
ศกัด์ินาวิน (2545) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น ต่อการใช้
บริการร้านเฟรชมาร์ท โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ จากขอ้คน้พบดงักล่าว การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียทาํใหท้ราบถึงผูใ้ชบ้ริการท่ีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่างกนัเก่ียวกบัการร้านสะดวกซ้ือ เช่น ผู ้
ท่ีมีอายนุอ้ยอยูใ่นวยัเรียนจะมีทศันคติในการแสดงความคิดเห็นโดยมองภาพไม่ออกเก่ียวกบัร้านท่ีตนใชบ้ริการว่า
มีจุดเด่นอะไรจุดดอ้ยเป็นอย่างไรจะมองท่ีรูปลกัษณ์ภายนอกเป็นส่วนใหญ่แลว้นาํมาตดัส้ินใจแสดงความคิดเห็น 
ผูท่ี้มีอายมุากหรือวยัทาํงานจะสามารถมองภาพการดาํเนินงานการจดัวางสินคา้หรือการบริการต่าง ๆ โดยเจาะลึก
กว่าเพราะมีประสบการณ์หรือมีความละเอียดมากกว่าทาํใหร้ะดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริโภค ท่ีมีเพศ
ต่างกนั อาชีพต่างกนั รายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากอยูใ่นสภาวะท่ีมีความตอ้งการในดา้น
การบริโภคสินคา้หลากหลายมากกวา่ผูท่ี้มีระดบัอายตุ่างกนัจึงใหค้วามสนใจเก่ียวกบัสินคา้ ราคา และปัจจยั ต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลใหต้อบสนองความตอ้งการจากสินคา้หลากหลายประเภททาํใหมี้ความคิด และมุมมองท่ีกวา้งไกลกว่าผูท่ี้
มีอายนุอ้ย ๆ และไม่มีงานทาํ เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ซ่ึงสรุปไดว้่า ลูกคา้ของร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มาเขา้ใชบ้ริการ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 3.39)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น ดา้น
ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.49) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.23) ดา้นการส่งเสริมทางตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.98) ดา้นบุคลากร อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.84) ดา้นกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.86) จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้น้ีผูบ้ริหารร้านเฟรชมาร์ท เขตพระประแดง 
สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาในหลาย ๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 
  1.  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดควรมีการจดัแผนในการส่งเสริมทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั
สภาพในปัจจุบนั  
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 2.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการควรมีการฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ดา้นการบริการใหม้ากยิ่งข้ึน  
 3.  ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพควรมีการปรับปรุงร้านใหมี้ความสวยงาม มีความสะอาดและตกแต่ง
ร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีแสงสว่างเพียงพอ ส่ิงเหล่าน้ีทางผูบ้ริหารตลอดจนพนักงานทุกคนจะตอ้ง
ร่วมมือกนัจึงจะสาํเร็จ  
 4.  ผูท่ี้สนใจในการดาํเนินธุรกิจร้านสะดวกซ้ือสามารถนาํขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี นาํไป
ศึกษาได ้และอาจนาํขอ้มูลท่ีไดน้าํไปต่อยอดของกิจการของตนเองท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของทางร้านให้
มีศกัยภาพสูงข้ึน เพราะในการประกอบธุรกิจประเภทร้านสะดวกซ้ือเป็นธุรกิจท่ีเนน้ลูกคา้เป็นหลกัในการดาํเนิน
ธุรกิจน้ีถา้ลูกคา้ไม่เขา้มาใชบ้ริการทางร้านจะไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดเ้พราะฉะนั้นแลว้จะตอ้งมีการจดั
ฝึกอบรมพนกังานทุก ๆ ไตรมาส และมีการปรับปรุงรูปแบบต่าง ๆ ภายในร้านใหมี้สีสันและแปลกตาแก่ผูม้าใช้
บริการทาํใหลู้กคา้รู้สึกหรือสมัผสัไดว้า่ทางร้านมีความเอาใจใส่ลูกคา้อยูต่ลอดเวลา  
 5. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการลูกคา้ของธุรกิจร้านสะดวกซ้ือโดยสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีนาํไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
เพื่อจะศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัร้านสะดวกซ้ือในเชิงลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนใน
อนาคตต่อไป 
 6. ขอ้มูลจากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนาํไปประยุกต์ใช้เก่ียวกับสินคา้ภายในร้านให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้เป็นตน้  
 7. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีถึงความสมัพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคา้ภายในร้านเฟรชมาร์ทของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
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ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
นานาชาติหลักสูตรประเทศอังกฤษ ระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร* 

Factors Affecting Thai Parents’ Decisions on Sending their  Pr imary Aged 
Children to a Br itish Curr iculum International School in Thailand 

 
นางปิยนุช ทองทัว่** 

Mrs. Piyanuch Thongtua 
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร   เพื่อ
เปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน ในโรงเรียนนานาชาติ 
หลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครอง และเพ่ือ
ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ หลกัสูตร
ประเทศองักฤษ  ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร   
 ผลการวิจัยพบว่า  (1)ผูป้กครองนักเรียนไทยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
(2)ผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัต่างประเทศจะมีระดบัความคิดเห็นสูงกว่าผูป้กครอง
นกัเรียนไทยท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัในประเทศ  (3)ผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาต่างกนัมี
ระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั (4) ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น แตกต่างกนั
(5) ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีรู้จกัโรงเรียนจากแหล่งขอ้มูลต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั และปัญหาตาม
ความคิดเห็นของผูป้กครอง พบว่า โดยส่วนใหญ่โรงเรียนนานาชาติมีอตัราค่าธรรมเนียมค่อนขา้งสูง และมี
ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการควบคุมอตัราการปรับข้ึนค่าธรรมเนียมการเรียน 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study factors affecting Thai parents’ decisions on sending their 
primary aged children to a British curriculum international school in Thailand, to compare factors affecting Thai 
parents’ decisions on sending their primary aged children to a British curriculum international school in 
Thailand between parents’ status, and to study the problems and suggestions of Thai parents’ decisions on 
sending their primary aged children to a British curriculum international school in Thailand.  

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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The results were as follows: (1) Thai parents’ decisions on sending their primary aged children to a British 
curriculum international school in Thailand in all aspects were at a moderate level. (2) Degrees of comparison 
between parents’ education found that Thai parents who graduated aboard had higher opinion than Thai parents who 
graduated in Thailand.  (3) Degrees of comparison between parents’ education degrees found that different degrees of 
education had different opinion and was differently. (4) Degrees of comparison between parents’ income found that 
different income had different opinion and was differently. (5) Degrees of comparison between parents who 
recognized the school in different sources found  that  they also had different opinion and was differently. Problems 
from parents’ opinion found that the most frequency opinion agree that international schools had high tuition fee.  
Parents also suggested that the school tuition fee should be controlled by the related organization.   
 
ความนํา 
 เน่ืองจากประเทศไทยมีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจอยา่งกวา้งขวาง มีการลงทุนจากต่างประเทศจาํนวนมาก 
ทําให้ชาวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพ่ิมมากข้ึนปี พ.ศ. 2500 
คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นท่ีจะใหมี้การเปิดโรงเรียนนานาชาติข้ึนอีก ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ  ธุรกิจการศึกษานานาชาติในประเทศไทยกาํลงัเติบโตอย่างรวดเร็วเน่ืองจากผูป้กครองหวงั
ปลูกฝังวฒันธรรมระดบัสากลท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารให้กบับุตรหลานโดยไม่ตอ้ง
ลงทุนส่งลูกหลานไปเรียนในต่างประเทศ โรงเรียนนานาชาติในบา้นเรามีการปรับตวัคร้ังใหญ่ ดว้ยนโยบายเปิด
เสรีทาํใหเ้กิดการลงทุนดา้นธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเป็นอนัมาก  

ในอดีตโรงเรียนนานาชาติเกิดข้ึนเพ่ือตอบรับความตอ้งการทางการศึกษาใหแ้ก่ชาวต่างชาติท่ีตอ้งยา้ยถ่ิน
ฐานเข้ามาอาศยัอยู่ในประเทศไทยและมีบุตรหลายท่ียงัอยู่ในวนัเรียนข้ึน ในยุคปัจจุบันมีการเปิดโรงเรียน
นานาชาติเพิ่มมากข้ึน ยงัผลใหผู้ป้กครองมีโอกาสเลือกและตดัสินใจมากกว่าในอดีต อีกทั้งยงัเป็นทางเลือกใหม่
ของผูป้กครองไทยท่ีอยากส่งเสริมใหบุ้ตรหลาน มีความรู้และสามารถพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษทั้งพูด เขียน 
อ่าน ใหไ้ดท้ดัเทียมเจา้ของภาษา  

ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงมีความมุ่งหวงัท่ีจะทาํการศึกษาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจของผูป้กครอง
นกัเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ  คือดา้นวิชาการ ดา้นบุคลากร ดา้นค่าธรรมเนียม  
ดา้นอาคารสถานท่ีและดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการ ในทศันะและการรับรู้ของผูป้กครอง ซ่ึงจะเป็น
ขอ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา การบริหารและการบริการของโรงเรียนโดยตรงและ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ ในการจัดการศึกษาให้สนองความตอ้งการของ
ผูป้กครอง สามารถจดับริการใหไ้ดต้ามความตอ้งการของผูป้กครอง สงัคมและชุมชน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนักเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
นานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร   
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2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผูป้กครองนักเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน ใน
โรงเรียนนานาชาติ หลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามภูมิหลงัของ
ผูป้กครอง 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
นานาชาติ หลกัสูตรประเทศองักฤษ  ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน  1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูป้กครอง  เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบ(Check list) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
นานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open ended) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
เพือ่เป็นแนวทางพฒันางานบริหารของโรงเรียน 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      ผูว้ิจยัขอหนังสือจากโครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีเพ่ือขอความร่วมมือจากสํานกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพ่ือออกหนงัสือไปยงัผูบ้ริหารของโรงเรียนทั้ง 14 โรงเรียน 
ในการแจกแบบสอบถามเพ่ือใช้ทาํการวิจัย ส่งแบบสอบถามหรือเคร่ืองมือพร้อมแนบหนังสือจากสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไปยงัครูใหญ่ของแต่ละโรงเรียน ตามจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
พร้อมซองติดแสตมป์และจ่าหน้าถึงผูท้าํวิจัย เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้กลุ่มตวัอย่างส่งแบบสอบถามกลบั
โดยตรงถึงผูท้าํวิจยั แบบสอบถาม 302 ฉบบั ใชเ้วลาดาํเนินการ 3 สปัดาห์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้นาํคะแนนใน
แบบสอบถามไปบนัทึกในแบบบนัทึกขอ้มูล และ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูป้กครอง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีหาค่าความถ่ี  และ
ร้อยละ   

 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
นานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ตามปัจจยัการตดัสินใจ  5  ดา้น  วิเคราะห์
ดว้ยค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที  
(Independent t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และทดสอบ
รายคู่ดว้ยวิธี Dunnett’s T3   
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  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัวิเคราะห์เน้ือหา  และนาํเสนอเป็น
ประเดน็ ประกอบความถ่ี  
  
สรุปผลการวจิยั 
 ขอ้ท่ี 1 “เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”   ผูป้กครองนกัเรียนไทยมี
ระดับการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรประเทศองักฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 ขอ้ท่ี 2  “เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน 
ในโรงเรียนนานาชาติ หลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามภูมิหลงัของ
ผูป้กครอง”  สรุปผลการวิจยั  
 1.ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตร
ประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครของผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนั
ต่างประเทศกบัสถาบนัในประเทศ มีความแตกต่างกนั โดยท่ีผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนั
ต่างประเทศจะมีระดบัความคิดเห็นสูงกวา่ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัในประเทศ 
   2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน ในโรงเรียน
นานาชาติ หลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครอง  ไดแ้ก่   

ผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน  มีรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน และรู้จักโรงเรียนจาก
แหล่งขอ้มูลต่างกนั สรุปผลการวิจยัดงัน้ีผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
   2.1 ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
การตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานครสูงกว่าผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี   และผูป้กครอง
นกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สูงกว่าผูป้กครอง
นกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี 
        2.2 ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน  
 
สรุปผลการวจิยั 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1 “เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” นั้น   
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ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า  ผูป้กครองนกัเรียนไทยมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัปานกลางทุกดา้น และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดเรียงตามลาํดบัจากมากลงมา ไดแ้ก่  ดา้นอาคาร
สถานท่ี  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการ  ดา้นวิชาการ  ดา้นบุคลากรของโรงเรียน  และดา้นค่าธรรมเนียม
การเรียน    

วตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 2 “เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการ
ส่งบุตรหลานเขา้เรียน ในโรงเรียนนานาชาติ หลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครอง”  นั้น สรุปผลการวิจยัได ้2 ตอน    

1. จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครอง  คือ ผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบนั
ต่างประเทศและในประเทศ  ผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัต่างประเทศจะมีระดบัความ
คิดเห็นสูงกวา่ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัในประเทศ    

2.  จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครอง ไดแ้ก่ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาต่างกนั  มี
รายไดร้วมต่อเดือนต่างกนั และรู้จกัโรงเรียนจากแหล่งขอ้มูลต่างกนั โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

สรุปผลการวิจยัได ้3 ตอน  ดงัน้ี 
   2.1 ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
การตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานครสูงกว่าผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี   และผูป้กครอง
นกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สูงกว่าผูป้กครอง
นกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี 
   2.2  ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 50,001-80,000 บาท  และ 80,001-100,000 
บาท  มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตร
ประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครสูงกว่าผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนตํ่า
กว่า 50,000 บาท และผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนมากกว่า 100,001 บาท มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดับ
ประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครสูงกว่าผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 50,001-80,000 บาท และ 
80,001-100,000 บาท 
   2.3  ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีรู้จกัโรงเรียนจากการโฆษณา มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร สูงกว่าผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีรู้จกัโรงเรียนจากช่ือเสียงของโรงเรียน   ผูป้กครองนกัเรียนไทย
ท่ีรู้จกัโรงเรียนจากการมีผูแ้นะนาํและการคน้พบดว้ยตนเองมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สูงกว่า
ผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีรู้จกัโรงเรียนจากช่ือเสียงของโรงเรียน และผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีรู้จกัโรงเรียนจากการ
คน้พบดว้ยตนเองมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 60

หลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สูงกว่าผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีรู้จกัโรงเรียน
จากช่ือเสียงของโรงเรียนและการมีผูแ้นะนาํ 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษาขอ้ท่ี 3 “เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนกัเรียนในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ หลกัสูตรประเทศองักฤษ  ระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร”  
สรุปได ้2 ตอน  

1. ปัญหาตามความคิดเห็นของผูป้กครอง  
ดา้นวิชาการผลการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติในรายวิชาภาษาไทยและวิชา 

คณิตศาสตร์อ่อนมาก  รองลงมา คือ ปัญหาเกิดจากการขาดความเขา้ใจของผูป้กครองเก่ียวกบัระบบการเรียนการ
สอนของโรงเรียน และความไม่ชดัเจนของหลกัสูตร  

 ดา้นบุคลากร พบวา่มีการเปล่ียนแปลงครูผูส้อนระหว่างภาคเรียนและมีจาํนวนครูไม่เพียงพอกบั
จาํนวนของนักเรียน  รองลงมาคือครูขาดประสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอนไม่ตรงตาม
ความสามารถและผูป้กครองไม่รู้จกัครู 

ดา้นค่าธรรมเนียม  มีอตัราคา่ธรรมเนียมคอ่นขา้งสูง และมีการปรับข้ึนทุกปี 
             ดา้นอาคารสถานท่ี ลานจอดรถของโรงเรียนไม่เป็นระบบ  รองลงมาคือ บริเวณโรงเรียน 

ค่อนขา้งคบัแคบ บางโรงเรียนขาดการดูแลดา้นความสะอาด  ดา้นความความปลอดภยั และไม่มีสถานท่ีหรือหอ้ง
สาํหรับทาํกิจกรรมพเิศษอ่ืน ๆ  

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการ สถานท่ีจอดรถนอ้ยเกินไป รองลงมา คือ มีสนามเด็ก
เล่นไม่เพียงพอและมีจุดบริการนํ้ าด่ืมนอ้ย 

2. ขอ้เสนอแนะตามความคิดเห็นของผูป้กครอง   
ดา้นวิชาการ เสนอใหมี้การปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้วิชาการมากข้ึน รองลงมา  คือ 

ควรมีการจดัประชุมผูป้กครองเพ่ือช้ีแจงหลกัสูตรและรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน  ควร
ใหก้ารบา้นนกัเรียนเพ่ิมมากข้ึน และควรจดัสรรหาบุคลากรเพิม่เติมในหลกัสูตรการสอนภาษาและวฒันธรรมไทย 

ดา้นบุคลากร เสนอให้มีการคดัสรรบุคลากรให้มีมาตรฐานมากข้ึนและเพียงพอต่อจาํนวน
นกัเรียน  รองลงมา คือ ควรมีการจดัแสดงป้ายรายช่ือของบุคลากรภายในโรงเรียน และควรมีการสับเปล่ียนโยกยา้ย
ครูเม่ือส้ินสุดปีการศึกษาเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อนกัเรียน 

ดา้นค่าธรรมเนียม เสนอใหมี้การควบคุมอตัราการปรับข้ึนค่าธรรมเนียมการเรียน 
ดา้นอาคารสถานท่ี เสนอใหมี้การปรับปรุงพ้ืนผิวจราจรภายในโรงเรียน  รองลงมา คือ ควรมีการ

เพิม่อาคารเรียน  หอ้งเรียน จุดนดัพบผูป้กครอง  โรงอาหาร สระวา่ยนํ้า และหอ้งเรียนคอมพวิเตอร์ 
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการ เสนอใหมี้การจดัระบบการอาํนวยความสะดวกใน

การจราจร รองลงมา คือ ควรมีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหม้ากข้ึนและจดัตาํแหน่งท่ีใหบ้ริการนํ้าด่ืมใหเ้พียงพอ 
 

อภปิรายผล 
ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัและตรวจสอบสมมติฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 
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วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 “เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” เน่ืองจากโรงเรียน
นานาชาติเป็นสถานศึกษาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูป้กครองของนักเรียนไทยให้ความสนใจในการส่งบุตรหลานเขา้
เรียน ซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสเขา้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีหลกัสูตร บรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ
ส่ิงแวดลอ้มเทียบเท่ากบัการเขา้เรียนในสถาบนัต่างประเทศ  อีกทั้งค่าใชจ่้ายในการเล่าเรียนนั้นตํ่ากว่าเม่ือเทียบกบั
การส่งบุตรหลานไปเรียนท่ีต่างประเทศซ่ึงมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตรเดียวกนั  และการท่ี
ผูป้กครองนกัเรียนไทยมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะโรงเรียนนานาชาติท่ีผูป้กครองส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนยงัมีการบริหารจดัการได้ในระดบัท่ีผูป้กครองพอใจและส่งบุตรหลานเขา้เรียนแต่ยงัไม่ถึง
ระดบัดีท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูป้กครองโดยส่วนใหญ่มีความคาดหวงัค่อนขา้งสูงเก่ียวกบัการบริหารของโรงเรียนท่ี
บุตรหลานของตนกาํลงัศึกษาอยู่ ผูป้กครองท่ีให้ความไวว้างใจในการท่ีได้ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
นานาชาติ ดังนั้น โรงเรียนนานาชาติจึงตอ้งให้ความสนใจในการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารงานเก่ียวกบั
ปัจจยัการตดัสินใจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองอยา่งแทจ้ริง การจดักิจกรรมจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
บทเรียนและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  ตรงตามความแตกต่างของผูเ้รียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหต้รงตามศกัยภาพ 
 ผูป้กครองให้ความสําคญักบัผูบ้ริหารโรงเรียนนานาชาติ  โดยมุ่งประเด็นไปท่ีความสามารถในการ
บริหารจดัการโรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและรับฟังความคิดเห็นของผูป้กครอง ผูบ้ริหารมีบทบาท
สูงสุดในการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีสามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการดาํเนินงานไดต้ามความเหมาะสม ทั้ง
ดา้นวชิาการ  ดา้นบุคลากร  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการ ดา้นอาคารสถานท่ี  และดา้นค่าธรรมเนียมการ 
ผูป้กครองมีความพร้อมทางเศรษฐกิจและสามารถส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติได ้ ดงันั้น  ผูป้กครอง
กค็วามคาดหวงัจากการท่ีไดจ่้ายค่าธรรมเนียมการเรียนใหก้บัโรงเรียนนานาชาติ ว่าโรงเรียนจะนาํงบประมาณส่วน
น้ีไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนใหมี้ความพร้อมทั้งทางดา้นส่ือการจดัการเรียนการสอน  อาคารเรียน และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสใช้ส่ือและอุปกรณ์ต่างท่ีโรงเรียนจัดให้ในการพฒันาการให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดทั้งแก่ผูเ้รียนและผูป้ระกอบการโรงเรียนนานาชาติ 

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ท่ีว่า “เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนไทยในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรียน ในโรงเรียนนานาชาติ หลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จาํแนก
ตามภูมิหลงัของผูป้กครอง”   

ผูป้กครองท่ีมีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัต่างประเทศ ไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้และสัมผสักบัวฒันธรรม
ของต่างประเทศ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีหลากหลาย และมีการเรียนรู้ในระบบนานาชาติ จึงทาํใหมี้ค่านิยมเก่ียวกบั
การส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยท่ีแตกต่างจากกลุ่มผูป้กครองท่ีสาํเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัในประเทศไทย  อาจเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความแตกต่างของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการ
ตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ โดยความคิดเห็นท่ีแตกต่างน้ีอาจเป็นเพราะผูป้กครองไดมี้
โอกาสเห็นแนวทางการดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในต่างประเทศ ท่ีมีการ
บริหารจดัการท่ีแตกต่างกนัออกไป  

ตอนท่ี 2 ผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาต่างกนั  ผูป้กครองนักเรียนไทยท่ีมีวุฒิทาง
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
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นานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครสูงกว่าผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิ
ทางการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี   และผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มี
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษ 
ระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สูงกว่าผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี
และระดบัปริญญาตรี  อภิปรายผลไดว้่า การท่ีผูป้กครองนกัเรียนไทยท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนสูงกว่าระดบัปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญาตรี 
อาจเป็นเพราะโอกาสในการไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึนนั้น  ทาํใหมี้โอกาสในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถมี
มุมมองในการดาํเนินงานของโรงเรียนท่ีกวา้งขวางออกไป  

ตอนท่ี 3 ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนต่างกนั  รายไดข้องครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า
ผูป้กครองท่ีมีรายไดสู้งจะมีระดบัความคิดเห็นสูงกว่าผูป้กครองท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากความพร้อมของ
ผูป้กครองดา้นฐานะทางเศรษฐกิจ จึงทาํใหมี้ความพร้อมในการพิจารณาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ในการดาํเนินงาน
ของโรงเรียนท่ีไดส่้งบุตรหลานเขา้เรียนอยู่แลว้หรือการพิจารณาโรงเรียนท่ีจะส่งบุตรหลานเขา้เรียน โดยไม่ตอ้ง
กงัวลเก่ียวกบัฐานะทางเศรษฐกิจเหมือนกลุ่มผูป้กครองท่ีมีรายไดต้ํ่ากวา่   

ตอนท่ี 4  ผูป้กครองนกัเรียนไทย รู้จกัโรงเรียนจากแหล่งขอ้มูลต่างกนันั้น อาจเน่ืองมาจากความ
แตกต่างกนัทางดา้นประสบการณ์  ทศันคติ  ค่านิยม และเป้าหมาย  รวมทั้งมีความคาดหวงัต่อโรงเรียนของบุตร
หลานค่อนขา้งสูง  ฉะนั้น จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้ผูป้กครองท่ีรู้จกัโรงเรียนจากแหล่งขอ้มูลต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการกาํหนดทิศ
ทางการบริหารงานโรงเรียนในดา้นอาคารสถานท่ี  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการ  ดา้นวิชาการ  ดา้น
บุคลากรของโรงเรียน  และดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน  ท่ีมีความสอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของผูป้กครอง
นกัเรียน ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองเพื่อเอ้ือประโยชนสู์งสุดแก่ผูเ้รียน   
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีภูมิหลงัดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงแตกต่างกนัเพื่อใหไ้ด้
สารสนเทศเพ่ิมเติมในทศันะหรือมุมมองท่ีแตกต่างออกไป 

 2.  ควรมีการวิจยัโดยใชว้ิธีวิทยาการวิจยัแบบผสมผสานทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิง
คุณภาพ มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก ซ่ึงจะทาํใหผ้ลการวิจยัใน
บริบทท่ีแตกต่างออกไป 
 3.  ควรมีการออกแบบการวิจยัท่ีมีความครอบคลุมโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรอเมริกนั และใน
ระดับมัธยมศึกษา และมีการขยายขอบเขตในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้กวา้งออกไปครอบคลุมถึงโรงเรียน
นานาชาติทัว่ประเทศ  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
สําหรับบ้านพกัอาศัยเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร* 

Marketing Mixed Influencing Household Air  Conditioner  Buying in 
Bangkokyai Area of Bangkok 

 

     นายผไทเทพ  ช่วงแสงอุทยั** 

     Mr. Pataithep Chungsaengutai 
 
บทคดัย่อ 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศสําหรับบา้นพกั
อาศยั เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับบา้นพกัอาศยั เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และ
เพื่อเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศสําหรับบา้นพกัอาศยั เขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ี  ไดอ้าศยัระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร การ
สาํรวจ  และระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยอาศยัแบบสอบถาม กบัประชากรเขตบางกอกใหญ่ จาํนวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ในภาพรวมนั้นพบว่า ประชากรในเขตบางกอกใหญ่ใช้
วิธีการเลือกซ้ือโดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบคุณภาพหรือประสิทธิภาพเป็นหลกั พิจารณายีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียงหรือยี่หอ้ท่ี
ผลิตจากต่างประเทศมาก่อน และคาํนึงถึงการอนุรักษพ์ลงังานหรือส่ิงแวดลอ้มและคุณสมบติัท่ีดีต่อสุขภาพ   ใน
ส่วนของปัจจยัดา้นราคา ผลการวิจยัพบว่า ทางดา้นความเหมาะสมของราคา การใหส่้วนลดและระยะเวลาการ
ผ่อนชาํระ มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับบา้นพกัอาศยัต่อประชากรในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวมเป็นอย่างมาก ในส่วนของปัจจยัการส่งเสริมทางการตลาด พบว่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทาง
โทรทศัน์  แผ่นพบัใบปลิว เป็นปัจจยัหลกัส่งเสริมการตดัสินใจ  และองคป์ระกอบรอง ทางดา้นของแถม ของ
สมนาคุณ และบริการการติดตั้งฟรีถึงบา้น ในส่วนของปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศสําหรับบา้นพกัอาศยัปานกลาง โดยเลือกซ้ือจากหา้งสรรพสินคา้เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากว่ามี
สินคา้ให้เลือกหลากหลาย และจะสอบถามขอ้มูลจากพนกังานขายในการพิจารณาเลือกซ้ือเป็นองคป์ระกอบใน
การตดัสินใจ  รองลงมาคือตามร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายท่ีมีทาํเลอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั เน่ืองจากเป็นการสะดวกในการ
ซ้ือและในกรณีท่ีเกิดมีปัญหาข้ึนกบัเคร่ืองปรับอากาศ 

 
 
 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 This research studies the factors of marketing mixed influencing decision making to consume 
household air conditioner in Bangkokyai District of Bangkok. There are 2 objective of study. The first factor is 
the marketing mixed influencing decision making to consume household air conditioner in Bangkokyai District 
of Bangkok. Thus, there are tools for this research that quantitative quality contains research papers, surveys by 
questionnaires with 400 people in Bangkokyai District. 

The research finds out that the part of product factor fact that the most people who live in 
Bangkokyai District consumer behavior comparing the quality or efficiency of air conditioner. Including, they 
will decide selecting the wellknown brand, international brand at the first choice. Then, they will care Global 
Warming or energy & environment save and good quality. The influencing pricing factor, the appropriated 
price, discounting price and installment programs, influenced household air conditioner consumer behavior who 
live in Bangkokyai District at the second priority. In the part of promotion factor, the fact that the most of 
consume household air conditioner in Bangkokyai District of Bangkok choose advertising on television, 
handbill, brochure, rewards, services to support decision consuming household air conditioner. Good deal and 
delivery to install at home are the next step of decision. In the part of distribution factor has average influenced 
household air conditioner consumer behavior that is consumer behavior who live in Bangkokyai District 
decided to consume air conditioner at department store. The firstly, there have a lot of products and requires 
from official salesman to influence there decisions. The secondly, there will choose agencies which have nearly 
location there lives. Because it might be convenience and comfort ability and comfort ability buying and also 
consumers can easily contact agencies when there have case problems air conditioner. 
 
ความนํา 
 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ในเขตโซนร้อน  มีสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนตลอดทั้งปี  
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีสภาพอากาศร้อน อบอา้ว ตลอดทั้งปีและรวมไปถึงมลภาวะทางอากาศท่ีมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากยวดยานพาหนะ ท่ีเกิดจากการจราจรท่ีแออดัตลอดทั้งวนั ไม่เวน้แมก้ระทัง่ฝ่ังธนบุรี เขตบางกอก
ใหญ่ เป็นเขตหน่ึงซ่ึงเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัเป็นแหล่งท่ีตั้งของชุมชนเก่าแก่และหมู่บา้นจดัสรรใหม่ๆอยู่รวมกนัอยู่
มากมาย เขตบางกอกใหญ่มีพื้นท่ีประมาณ 6.18 ตารางกิโลเมตรตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาทิศเหนือ ติดต่อกบัเขต
บางกอกนอ้ย ทิศตะวนัออกติดกบัเขตพระนครและเขตธนบุรี ทิศใตติ้ดกบัเขตธนบุรี ทิศตะวนัตกติดต่อกบัเขต
ภาษีเจริญ  และมีประชากรอาศยัอยู่ประมาณ 81,524 คน([ออนไลน์]. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/เขต
บางกอกใหญ่, 17 กุมภาพนัธ์ 2550) ในปัจจุบนัก็ยงัมีการขยายตวัทางอสังหาริมทรัพยอ์ยูต่ลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น
โครงการบา้นพกัอาศยั หอ้งชุด หอ้งเช่าต่างๆท่ียงัมีการก่อสร้างกนัอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
 จากสาเหตุขา้งตน้ ทาํใหเ้คร่ืองปรับอากาศมีความสาํคญัต่อผูอ้ยูอ่าศยัในเขตบางกอกใหญ่ เหมือนกบั
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชนิดอ่ืนๆในบา้นเรือนท่ีเป็นอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกสบาย บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นของ
ฟุ่มเฟือย แต่สาํหรับบางคนเคร่ืองปรับอากาศก็มีความสาํคญัพอ ๆ กบัตูเ้ยน็ โทรทศัน์ วิทยุหรือหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
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เน่ืองจากในปัจจุบนัเคร่ืองปรับอากาศไม่ใช่เป็นแค่เพียงเคร่ืองทาํความเยน็เท่านั้น ยงัเป็นเคร่ืองท่ีทาํให้อากาศมี
ความสะอาดมากข้ึน บางยี่หอ้สามารถกรองเช้ือแบคทีเรียหรือแมก้ระทัง่เช้ือโรคบางชนิดได ้ซ่ึงทาํใหผู้บ้ริโภคท่ี
สนใจด้านสุขภาพหันมาให้ความสําคญัเก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงทาํให้ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่
ยอมรับแล้วว่า  เคร่ืองปรับอากาศสําหรับท่ีพักอาศัยเป็นส่ิงจํา เป็นโดยสังเกตได้จากสภาพตลาดของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคาดว่าจะมีปริมาณรวมของตลาดในปี 2549 สูงกว่า 700,000 
เคร่ืองหรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 18,000 ลา้น บาท([ออนไลน]์.จาก http://www.newswit.com/news/2006-03-20/1328-triple-e-
4000, 17 กมุภาพนัธ์2550) ซ่ึงเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับบา้นพกัอาศยัท่ีนิยมใช ้ส่วนมากเป็นเคร่ืองปรับอากาศขนาดเลก็
แบบแยกส่วนมีขนาดตั้งแต่ 1 ตนั ถึง 2 ตนั หรือสูงสุดไม่เกิน3 ตนั  
 จากการใช้เคร่ืองปรับอากาศอย่างแพร่หลายทําให้มีการใช้พลังงานกันอย่างมาก เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีอตัราการกินกระแสไฟฟ้าค่อนขา้งสูงและผลกระทบอีกประการหน่ึงคือ
สารทาํความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กเป็นตวัการทาํให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เป็น
สาเหตุของสภาวะโลกร้อน มีผลกระทบอย่างยิ่งกบัสภาพแวดลอ้มของโลก ทาํให้ผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศมีการ
คน้ควา้วิจยักนัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้คร่ืองปรับอากาศ มีอตัราการกินกระแสไฟฟ้าท่ีนอ้ยลงและมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด เหตุผลดงักล่าวน้ีทาํให้เคร่ืองปรับอากาศมีการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ 
เพือ่ใหเ้คร่ืองปรับอากาศของตนเป็นท่ีนิยมต่อผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 
 เคร่ืองปรับอากาศสาํหรับบา้นพกัอาศยัท่ีมีขายอยูต่ามทอ้งตลาดในปัจจุบนัมีหลายยีห่อ้ ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองปรับอากาศของทางอเมริกา เช่น ยี่หอ้ แคร์เรีย เทรน ยอร์ค หรือของญ่ีปุ่นไดแ้ก่มิตซูบิชิ ไดก้ิน โตชิบา  พา
นาโซนิค  ซนัโย  และของเกาหลี ไดแ้ก่ แอลจี ซมัซุง หรือ ของภายในประเทศไทยเอง ไดแ้ก่ เซ็นทรัลแอร์ ยนิูแอร์ 
อามีนาเป็นตน้ กล็ว้นแลว้แต่ประกอบในประเทศไทยดว้ยกนัทั้งนั้น เคร่ืองปรับอากาศยีห่อ้ต่างๆ ท่ีไดย้นิช่ือกนัอยู่
ในทอ้งตลาดส่วนใหญ่แลว้ ส่วนมาก ช้ินส่วนต่างๆจะผลิตไดเ้องในประเทศไทย ยกเวน้อุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีท่ี
อาจจะตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ ส่วนทางดา้นแรงงานกเ็ป็นคนไทยในการประกอบเคร่ืองปรับอากาศ  อยา่งไรก็
ตาม เคร่ืองปรับอากาศก็ยงัเป็นสินคา้ท่ีราคาค่อนขา้งจะคงท่ี หรือเพ่ิมข้ึนนอ้ยมาก ในระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา 
เพราะเม่ือมีความนิยมใชเ้คร่ืองปรับอากาศกนัมากข้ึน ก็มีผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศรายใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา
จึงทาํใหร้าคาของเคร่ืองปรับอากาศปรับสูงข้ึนไดไ้ม่มากนกั ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงจะตอ้งพยายามทาํให้สินคา้
ของตนมีคุณสมบติัท่ีมีลกัษณะเด่นกว่ายี่ห้ออ่ืนๆทั้งๆท่ีเคร่ืองปรับอากาศเป็นสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัไดใ้นแต่ละ
ยี่ห้อ ในการดาํเนินการขาย จึงตอ้งใชก้ลยุทธ์ของการทาํให้เกิดความแตกต่างแก่ผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางดา้นเทคโนโลยท่ีีตอ้งมีการวิจยั คน้ควา้อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นกลยทุธ์ในการสร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์
เพือ่เป็นส่ิงจูงใจแก่ผูบ้ริโภค  
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับบา้นพกัอาศยั เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเห็นว่ามีความ
จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ โดยเฉพาะ
ผูใ้ชเ้คร่ืองปรับอากาศในเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคญัจาํนวนมาก ท่ีมีอาํนาจ
ซ้ือและความต้องการสูง ขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม
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เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือจะไดน้าํไปใชด้าํเนินการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ดา้นการตลาดให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมและ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศสําหรับบา้นพกัอาศยั 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

  2.  เพือ่เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับ
บา้นพกัอาศยั เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีต่างกนั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป้าหมายท่ีทาํการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ  จาํนวนประชากรท่ีอาศยัในเขต 
บางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร ประมาณ  81,524 คนโดยการวิจัยคร้ังน้ีอาศยัขอ้มูลออนไลน์จาก วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี เดือนเมษายน พ.ศ.2549 ซ่ึงรวบรวมโดยสาํนกังานเขตบางกอกใหญ่ กระทรวงมหาดไทย   ผูว้ิจยั
เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตาม Krejcie และ Morgan จาํนวน 400 คน และ
เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนท่ีเขตบางกอกใหญ่ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยตารางกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ 
Morgan ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน  
 ขั้นตอนท่ี 2 สุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกท่ีพกัอาศยัท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีกระจาย
อยูใ่นเขต บางกอกใหญ่ จาํนวน 440 ตวัอยา่ง เผือ่การผดิพลาดไวป้ระมาณ 10 เปอร์เซ็นต ์
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอน
ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี 
มี 3 ตอน คือ 
     2.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ จาํนวน
สมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ฯลฯ 

 2.2 ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศ   การใชง้าน   การบาํรุงรักษา 
 2.3 ปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ไดแ้ก่ ทางดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา บริการ ฯลฯ 
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 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวุฒิดา้นการวิจยั ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา  
กบัจุดประสงคข์องการวิจยั  เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง  (Validity)  ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
เพือ่ใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองในเขตอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  จาํนวน  30  คน  แลว้นาํ
ขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมั่น  (reliability)  ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบัค  
(Cronbach,s Alpha Coefficient)  ไดค้า่ความเช่ือมัน่  0.8125 
 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผูว้ิจัยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองพร้อมกับผูช่้วยวิจัย ซ่ึงจะมีการช้ีแจงทาํความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัก่อนออกไปเก็บขอ้มูลจริง  โดยนาํแบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยกระจายไปในส่วนต่างๆของ เขตบางกอกใหญ่ โดยวิธีเกบ็แบบสะดวก  

  ผูว้ิจยัจะใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลรวมทั้งส้ินประมาณ  2  เดือน  คือในช่วงระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 
2550 ถึง เดือน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2550   

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมา
ลงรหสั  ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t - test   
F-test   ดงัน้ี 

1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 

2.  วิเคราะหปั์จจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผูบ้ริโภค โดยใชค่้าเฉล่ีย  ( )  และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( SD ) 

3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( )  ของคะแนนปัจจยัในการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ของกลุ่มตวัอยา่ง
เพศชายและเพศหญิง  โดยใช ้t - test   

4.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อเคร่ืองปรับอากาศ โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (one way analysis of variance) 
สรุปผลการวจิยั  
 1. ลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 53 เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 47 มีอายเุฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.75 สถานภาพทางสังคมโดยส่วน
ใหญ่สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 46.75 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.50  
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.25 รายไดต่้อเดือนของครอบครัวส่วนใหญ่
อยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29 และลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัเป็นทาวนเ์ฮาส์  คิดเป็นร้อยละ 49.25 
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 2. ความคิดเห็นของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตบางกอกใหญ่เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
 จากการวิจัยพบว่า  ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตบางกอกใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15   ปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.89 และปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.09  ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉล่ีย 3.23 
 
อภปิรายผล 
 ผูว้ิจยัไดน้าํผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
สาํหรับบา้นพกัอาศยัเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครมาวิเคราะห์และอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปในกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 53 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47  อายขุองประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.75  รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31- 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 
21.50 และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายรุะหว่าง 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17  สถานภาพทางสังคมของประชากรท่ีอาศยั
อยู่ในเขตบางกอกใหญ่ส่วนใหญ่สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 46.75  รองลงมาคือโสด คิดเป็นร้อยละ 46.50 ระดบั
การศึกษาของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ส่วนมากอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.50 
รองลงมาคือระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 19.25  อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.25  รองลงมาคือเป็นขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.25  รายไดต่้อ
เดือนของครอบครัวส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29  รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 27.25  และน้อยท่ีสุดคือไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25   ลกัษณะท่ีอยู่อาศยัของ
ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบางกอกใหญส่่วนใหญเ่ป็นทาวนเ์ฮาส์  คิดเป็นร้อยละ 49.25  รองลงมาคือบา้นเด่ียว คิด
เป็นร้อยละ 40.25 และนอ้ยท่ีสุดคืออาคารพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 10.50 
 2. ความคิดเห็นของประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตบางกอกใหญ่เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
 จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของ
ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบางกอกใหญอ่ยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้น
การส่งเสริมทางการตลาด ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแยกเป็นรายละเอียดใน
แต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

2.1 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 
ในส่วนของปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ์  เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีว่าตราสินคา้  คุณภาพหรือ

ความทนทาน  ประสิทธิภาพในการทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศในการทาํงานเสียงเดินเงียบ การประหยดั
พลงังาน มีความเย็นสมํ่าเสมอ  มีระบบฟอกอากาศ  ใหม่ๆ   ระบบการทาํงานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  การ
บาํรุงรักษาง่าย  และการรับประกนัคุณภาพท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีมีฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีง่าย  มีรูปแบบท่ีสวยงาม  มี
เทคโนโลยีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีต่างกนั  จากการวิจยัพบว่า  ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตบางกอก
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ใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นกุล ชิตสกุล (2546) เร่ือง การศึกษา
พฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ ผลการวิจยัพบว่า การเลือกซ้ือใชว้ิธีการ
เปรียบเทียบคุณภาพหรือประสิทธิภาพเป็นหลกั เทคโนโลยพีิเศษตอ้งการใหเ้คร่ืองปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศ
หรือกาํจดัแบคทีเรีย การเลือกซ้ือจะคาํนึงถึงการอนุรักษพ์ลงังานหรือส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของบุญเลิศ บุญประกอบ (2536) เร่ือง ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับใชใ้นบา้นเรือนของผู ้
อยู่อาศยัเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า เคร่ืองปรับอากาศแต่ละยี่หอ้มีคุณภาพแตกต่างกนั คุณภาพของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ความคงทนถาวร การประหยดัไฟฟ้า เคร่ืองเดินเงียบ มีความเยน็สมํ่าเสมอ  ใน
ส่วนงานของผูว้ิจยั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ประชากรในเขตบางกอกใหญ่ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายขุองวยัทาํงานยอมรับ
ว่า เคร่ืองปรับอากาศสําหรับท่ีพกัอาศยัเป็นส่ิงจาํเป็น  และยี่ห้อท่ีแสดงถึงคุณภาพของสินคา้คือยี่ห้อเก่าแก่มี
ช่ือเสียงมานานและยี่ห้อท่ีผลิตจากต่างประเทศ จะมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศมาก  อีกทั้ งใน
ปัจจุบนัน้ีมีการรณรงค์กนัในเร่ืองการใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพกันมากข้ึน  ซ่ึงเคร่ืองปรับอากาศบาง
ประเภทสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีทาํให้อากาศมีความสะอาดมากข้ึนหรือบางประเภทสามารถกรองเช้ือแบคทีเรีย
หรือเช้ือโรคชนิดอ่ืนได ้ทาํใหป้ระชากรท่ีเอาใจใส่ดา้นสุขภาพใหค้วามสาํคญักบัตรงน้ีมากข้ึน   

2.2 ปัจจยัด้านราคา 
ในส่วนของปัจจยัทางดา้นราคา เก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา  ส่วนลด และระยะเวลา

การผ่อนชาํระ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธีระชยั โพธ์ิศรี (2548) เร่ือง การศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัทางการตลาดต่อการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ผลการวิจยั
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดดา้นราคาเม่ือซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   

2.3 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ในส่วนของปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายทางดา้นหา้งสรรพสินคา้  ร้านคา้ตวัแทน

จาํหน่ายและร้านคา้ออนไลน์  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ซ่ึง ธีระชยั โพธ์ิศรี (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัทางการตลาดต่อการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเลย  
จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งจะซ้ือเคร่ืองปรับอากาศจากร้านท่ีจาํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศโดยเฉพาะและจะ
หาขอ้มูลก่อนตดัสินใจซ้ือจากพนักงานขาย  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นกุล ชิตสกุล (2546) เร่ือง 
การศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ โดยผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศโดยจะเลือกซ้ือจากห้างสรรพสินคา้เป็นหลกั เน่ืองจากมี
สินคา้ใหเ้ลือกมาก 

2.4 ปัจจยัด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
                                     ในส่วนของปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดทางดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  
ของแถม ของสมนาคุณ  และบริการติดตั้ งฟรีถึงบ้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ธีระชยั โพธ์ิศรี (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือและปัจจยัทางการตลาดต่อการซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบว่า ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้เคร่ืองปรับอากาศคือ ส่ือโฆษณาโทรทศันอ์ยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
  1.   ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูป้ระกอบการควรศึกษา วิจยั คน้ควา้ พฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้น
การออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั สวยงาม   มีเทคโนโลยีดา้นประหยดัพลงังาน กินกระแสไฟฟ้านอ้ย มี
อุปกรณ์ฟอกอากาศและฆ่าเช้ือโรค   ดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาผลิต ควรสามารถนาํกลบัไปใชใ้หม่ได ้สารทาํความ
เยน็ควรเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสารทาํความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศเป็นตวัการทาํใหเ้กิดสภาวะเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศ โดยมีผลกระทบอยา่งยิง่กบัภาวะโลกร้อน  
 2.   ดา้นราคา ผูป้ระกอบการควรตั้งราคาเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง ระดบัล่าง ระดบักลางและระดบัสูง แบ่งสินคา้เป็นหลายระดบัเพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑก์บั
ราคา เช่น ประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นตน้ 
 3.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบว่าผู ้บริโภคส่วนใหญ่จะไปซ้ือสินค้าท่ี
ห้างสรรพสินคา้เป็นส่วนมาก การส่ังซ้ือทางออนไลน์ยงัไม่เป็นท่ีนิยม   ผูป้ระกอบการควรมีบริการต่างๆทาง
เวบ็ไซตใ์หม้ากข้ึน เช่น ขอ้มูลของผลิตภณัฑ ์ราคาสินคา้ ราคาค่าติดตั้ง ค่าบาํรุงรักษาและบริการใหค้าํปรึกษาทั้ง
ทางออนไลน์และทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 4.   ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผูป้ระกอบการควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อยา่งต่อเน่ือง   
มีการลดราคา แจกของแถม ของสมนาคุณตลอดจนบริการติดตั้งฟรีถึงบา้นและท่ีนิยมในปัจจุบนัคือการผอ่นชาํระ
ทางบตัรเครดิตดอกเบ้ียศูนยเ์ปอร์เซ็นตซ่ึ์งทาํใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจมากข้ึน 
 จากขอ้เสนอแนะขา้งตน้จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความสนใจในตวัผลิตภณัฑแ์ละทาํใหเ้กิดการอยากซ้ือ
สินคา้มากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ควรตั้ งสมมุติฐานการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีประหยดัพลงังาน  เน่ืองจากพลงังานในโลกมีจาํนวนจาํกดั ลดนอ้ยลงทุกปี 

2. ควรตั้ งสมมุติฐานการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีผลกะทบต่อภาวะโลกร้อนซ่ึงมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรวมของโลกและเป็นประเด็นสาํคญัใน
ปัจจุบนั 
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ผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่มีต่อวถิีชีวติของประชาชน: 
กรณศีึกษาตําบลราชาเทวะ  จังหวดัสมุทรปราการ* 

The impact of the Suvarnabhumi  Airpor t  construction to ways of life of the 
nearby people: A Case Studies Of  Rachathewa sub-distr ict  Samuthprakan 

Province 
 

นายพงษว์รรณ  ศุขโภคา** 
Mr. Pongwan  Sukpoka 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนจังหวดัสมุทรปราการท่ีอาศยัอยู่บริเวณโดยรอบสนามบินในตาํบลราชาเทวะ ในด้านการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั  ดา้นการการทาํมาหากิน  และ ดา้นชีวิตความเป็นอยู ่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือประชาชน ใน 3 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่ หมู่ 2 หมู่ 3 และ หมู่ 10 ในเขตตาํบลราชาเทวะ ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิ มากกว่าพ้ืนอ่ืน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา การจดัจาํแนกขอ้มูลตามวตัถุประสงควิ์จยั และการเช่ือมโยงขอ้มูล ระหว่างสาเหตุ
จากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ กบั ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน  

ผลการวจิยัพบว่า   
โดยรวม การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในทาง         

ท่ีแย่ลง กล่าวคือ  ในด้านการดําเนินชีวิตประจําวัน ในระยะการเร่ิมก่อสร้างประชาชนมีความยากลาํบากในการ
สัญจร เดินทางเพราะพ้ืนท่ีถูกปิดกั้นเพื่อการก่อสร้าง  เม่ือเปิดใช้สนามบินเสียงข้ึนลงของเคร่ืองบินก่อความ
รบกวนต่อการนอนหลบั การพกัผอ่น การเรียนของนกัเรียน  ในด้านการทาํมาหากิน ประชาชนมีการเปล่ียนแปลง
จากอาชีพเดิม มีรายไดล้ดลง เพราะไดรั้บคา่ตอบแทนการยา้ยออกนอ้ย ท่ีทาํหากินจึงนอ้ย ในด้านชีวติความเป็นอยู่  
ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมเพราะท่ีอยูอ่าศยัคบัแคบ แออดักว่าเดิม  อาหาร การกิน ตามธรรมชาติ มีนอ้ยลง เพราะ
แหล่งอาหารตามธรรมชาติเดิม ถูกนาํไปสร้างสนามบิน นํ้ากินนํ้ าใชใ้นแหล่งนํ้ าธรรมชาติใชไ้ม่ได ้เน่ืองจากขาด
แหล่งนํ้ าน้อยลง และ มีการปนเป้ือนจากละอองนํ้ ามนั และละอองนํ้ ามนัท่ีฟุ้งกระจายในอากาศอาจส่งผลต่อ
สุขภาพ ส่วนดา้น การใช้ภูมิปัญญาเดิมในการดาํรงชีวิต  การประพฤติปฏิบัติตาม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วฒันธรรม อุดมคติ ความคิด ความเช่ือเดิม และ ศาสนาท่ีนบัถือไม่มีการเปล่ียนแปลง   

 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
   This study aimed to investigate the impact of the Suvarnabhumi Airport construction to ways of life 
of the nearby people living in Rachathewa sub-district, Samuthprakan Province. Three aspects were studied: the 
people’ ways of life, their occupations or earnings, and their well-being. The informants were the people in 
three villages: village 2, 3, and 10 who had been the most affected from the Airport. Data collection was 
implemented through document analysis and focus group technique. Those data were classified, analyzed 
accordingly to the research objectives. The study displayed possible linkages of the Airport construction, and 
the phenomenon of the people’ changing ways of life. 
   The over all research finding was that the Airport construction had negatively affected to the people 
in the areas in every aspect. In their daily life, the people found difficulties in commuting due to the closure of 
areas from construction. While the Airport daily operation had irritated to their sleeps, leisureliness, and 
students’ classes in the communities. In earnings, people had to change their jobs, earned less due to the smaller 
piece of land they occupied. Their well-beings were not comfortable as used to due to the smaller and congested 
living areas, and less food they could found. There were shortages of natural water they could use. Moreover, 
the oily air diffusion from the airplanes was seriously problems to their health. However, their local wisdom, 
culture, ritual, and religion had remained unchanged. 
 
ความนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีสนามบินแห่งใหม่ท่ีไดรั้บพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวว่า  
“สนามบินสุวรรณภูมิ” ซ่ึงเป็นสนามบินท่ีสามารถรองรับเคร่ืองบินไดเ้ป็นจาํนวนมาก เพื่อการเป็นศูนยก์ลางการ
บินในภูมิภาค  โดยสนามบินสุวรรณภูมิไดท้าํการเปิดใชแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2549 (วิกิพเีดีย, 2549) 

การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 เน่ืองดว้ยรัฐบาลไดเ้ห็นถึง ความสาํคญัของการ
พฒันาสนามบินพาณิชยแ์ห่งใหม่ นอกเหนือจากท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
ความเจริญเติบโตดา้นเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคมโดยสาํนกังานการบินพลเรือน (กรมการบินพาณิชยปั์จจุบนั) 
ไดท้าํการสาํรวจพ้ืนท่ีและศึกษา  air space (หว้งอากาศ) ปรากฏว่าท่ีดิน ท่ีสมควรจะใชเ้ป็นท่ีก่อสร้างคือ  ท่ีดิน
บริเวณคลองลาดกระบงั  คลองประเวศ และคลองหนองงูเห่า อาํเภอ บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมีพื้นท่ี
ทั้งส้ินประมาณ  20,000 ไร่ โดยรัฐบาลไดอ้อกพระราชกฤษฎีกา ท่ีช่ือว่า "พระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตท่ีดินใน
บริเวณท่ีจะเวนคืน ในทอ้งท่ีตาํบลบางโฉลง ตาํบลราชาเทวะ ตาํบลหนองปรือ และตาํบลศีรษะจรเขน้อ้ย อาํเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 และเวนคืนอีกคร้ัง และเร่ิมก่อสร้างในปี  พ.ศ.2537 เป็นตน้มา 
(สาํนกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์, 2549) 

พื้นท่ีในบริเวณท่ีใช้ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เป็นบ่อเล้ียงปลา การสร้างสนามบินนั้น
นอกจากจะทาํลายระบบนิเวศชุ่มนํ้ าแลว้ ยงัเกิดผลกระทบต่อวิถีชุมชน จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการเตรียมพ้ืนท่ี
ให้กบัชุมชนเพื่อให้มีวิถีชีวิตต่อไป ในอนาคต ทอท. วางแผนพฒันาพ้ืนท่ีขยายไปทางด้านทิศตะวนัออกของ
สนามบิน ซ่ึงบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีอยู่อาศยัของชุมชนท่ีถูกร้ือยา้ยไปก่อนหนา้น้ีนั่นเอง ชุมชนเดิมเคยเป็นพื้นท่ี
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รองรับนํ้ า หรือพื้นท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (ภารนี  สวสัดิรักษ,์ 2549) ซ่ึงทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ หรือ
ทางสภาพภูมิศาสตร์หลายประการ อาทิ เช่น การถมพ้ืนท่ีเพื่อสร้างสนามบิน การขดุลอกคูคลองเพื่อการระบายนํ้ า 
การก่อสร้างอาคารพาณิชย  ์  การก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะ ซ่ึงมีการสร้างถนนหลายสายเพื่อมุ่งหน้าเขา้
สนามบิน และการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ (จกัรกฤษณ์ พกุพบูิลย,์ 2548 หนา้ 3)  

จากสภาพทางกายภาพ และส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติดงักล่าว จะมีการเปล่ียนแปลงไปแลว้ พื้นท่ีของ
สนามบินสุวรรณภูมิ และโดยรอบสนามบินก็มีการเปล่ียนเป็นชุมชนเมือง ดงัจะเห็นไดจ้าก สนามบินสุวรรณภูมิ 
ไดก้ลายเป็นปัจจยัสาํคญัของระบบการขนส่ง การผลิต การพาณิชย ์ตั้งแต่ ระดบัทอ้งถ่ิน จนถึงระดบัชาติ   มีการ
ขยายตวัของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง จากกิจกรรมการบินในพื้นท่ีโดยรอบสนามบิน  และตามแนวเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง  ทาํใหเ้กิดศูนยธุ์รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน  ศูนยโ์ลจิสติกส์  นิคมอุตสาหกรรม  ศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้  ศูนย์
ธุรกิจดา้นเทคโนโลยีขอ้มูลการส่ือสาร และตลาดคา้ส่ง  ซ่ึงอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเติบโตข้ึนตามเส้นทางการขนส่งท่ี
เช่ือมโยงกบัสนามบินสุวรรณภูมิ (สาํนกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์, 2549) 

ภาพการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต  
ตั้งแต่เร่ิมเวนคืนท่ีดิน จนเม่ือแลว้เสร็จ ลว้นมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณสนามบิน
สุวรรณภูมิไวส้ามประการคือ ประการแรก ช่วงก่อนการก่อสร้างสนามบิน เป็นช่วงท่ีรัฐบาลไดส้าํรวจพื้นท่ีและ
ความเป็นไปไดข้องการก่อสร้าง  หลงัจากนั้นจึงมีพระราชบญัญติัเวนคืนท่ีดินสาํหรับการก่อสร้าง  และการซ้ือ
จากเจา้ของท่ีดิน แมรั้ฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนท่ีอยูร่อบบริเวณนั้นก็ตาม คนท่ีเคยมีชีวิตประจาํวนั
อยูท่ี่นัน่ตอ้งปรับเปล่ียนชีวิตประจาํวนัใหม่ ซ่ึงทาํใหว้ิถีชีวิตเปล่ียนไป วฒันธรรม การดาํรงชีวิตบางอยา่งท่ีเอ้ือต่อ
สภาพพื้นท่ีจึงเปล่ียนแปลงไปด้วย  ประการท่ีสอง  ช่วงของการก่อสร้าง ผลกระทบท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การ
เปล่ียนแปลงในเร่ือง สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ การท่ีมีคนงานก่อสร้างเขา้มาในพ้ืนท่ี ทาํให้แหล่งท่ีอยู่อาศยั 
ในพื้นท่ีหนาแน่นมากข้ึน  ประการท่ีสาม การเปิดใหบ้ริการของสนามบิน ผลกระทบท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ เสียงท่ีดงั
ในตอนข้ึนลงของเคร่ืองบิน ละอองนํ้ ามนัท่ีหลงเหลือจากการเผาไหม ้ ในดา้นชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน
ไดรั้บผลกระทบหลายๆ ดา้น เกิดความวิตกกงัวลว่าในอนาคตพวกเขาจะไดรั้บผลกระทบมากขึ้นจากการขยาย
สนามบินสุวรรณภูมิดว้ย (สาํนกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์, 2549) 
   จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้่าการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมินั้นมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของประชาชนท่ีอยู่อาศยัโดยรอบสนามบิน  การศึกษาถึงผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีต่อวิถี
ชีวิต หรือวิถีชุมชนจึงมีความสาํคญัอย่างมาก ผูว้ิจยัจึงเห็นควรศึกษาผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ 
และนาํผลวิจยัท่ีไดม้าช่วยในประเมินผลนโยบายของรัฐท่ีมีต่อประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ  เพื่อใหท้ราบถึงจุดดี 
และจุดท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนของรัฐบาล และ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลนั้น
จะตอ้งสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหก้บัประชาชน  โดยเฉพาะการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมินั้นมีทั้งจุดดี และจุดเสีย
จาํเป็นท่ีรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา และส่งเสริม
ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีมีต่อวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัด

สมุทรปราการ ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบสนามบินในตาํบลราชาเทวะ ในดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ดา้นการ
ทาํมาหากิน  ดา้นชีวิตความเป็นอยู ่ 
 
ขอบเขตการวจิยั 

ศึกษาวิจัยผลกระทบของการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีมีต่อวิ ถีชีวิตของประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการท่ีอาศยัอยูร่อบสนามบิน  ในเขตตาํบลราชาเทวะ หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 และ หมู่ท่ี 10 ในดา้นการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั  ดา้นการทาํมาหากิน  ดา้นชีวิตความเป็นอยู่  ท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด จากการสร้างสนามบิน 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตในการศึกษาไวด้งัน้ี 

   1. ประชากร 
       ประชาชนท่ีอาศยัอยู่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิในเขตตาํบลราชาเทวะในหมู่ท่ี 2  หมู่ท่ี 3 และ 

หมู่ท่ี 10 ท่ีอาศยัอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2540  และมีอายุตั้ งแต่ 18 ปีข้ึนไป ประกอบดว้ย  ประชาชนทัว่ไป  ผูน้าํทอ้งถ่ิน 
(สมาชิก อบต.)  

2. กลุ่มตัวอย่าง 
    ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑป์ระชาชนผูใ้หข้อ้มูลหลกัสาํหรับงานวิจยั คือ 1) ไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ  2) อยูใ่นหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 10 เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
สร้างสนามบินสุวรรณภูมิมากกว่าหมู่อ่ืนๆ  3)  อาศยัอยูใ่นตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
ก่อน พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั  4) อาย ุ18 ปีข้ึนไป  ประชาชนทัว่ไป  ผูน้าํทอ้งถ่ิน (สมาชิก อบต.) 

 
วธีิการทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า   

 วิธีการท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเพื่อศึกษาวิจยัไดแ้ก่      

   1. การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร จากส่ือประเภทต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสนามบินในต่างประเทศ และสนามบินสุวรรณภูมิแลว้นาํมาวิเคราะห์เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวิจยัในคร้ังน้ี 
   2.  การสนทนากลุ่ม (focus group) ผูว้ิจยัใชก้ารสนทนากลุ่มซ่ึงเป็นวิธีการเก็บขอ้มูลเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นทศันคติ ความรู้สึก ขอ้เทจ็จริงผลกระทบของการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีต่อวิถีชีวิต 
   3. ใชก้ารบนัทึกเสียงดว้ยเทป  และจดบนัทึกลงสมุด   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างท่ีกําหนดประเด็นคําถามไว้กว้างๆ ตาม
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองตามกรอบแนวคิดของการวิจยั โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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 1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสนามบินและผลกระทบ ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การสร้างสนามบิน เพือ่นาํมาเป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือ 
 2.  สร้างเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยคาํถามสองส่วน  
 ส่วนแรก เป็นคาํถามสร้างความคุน้เคย โดยถามผูเ้ขา้ร่วมการสนทนา เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั
ในชุมชน  อาชีพเดิม  สภาพแวดลอ้ม  การเวนคืนท่ีดินและความรู้สึกท่ีไดอ้ยูใ่กลส้นามบิน รวมทั้งเล่าเร่ืองตั้งแต่
ก่อนการสร้างสนามบินจนถึงปัจจุบนั 
  ส่วนสอง เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ดา้นการทาํมาหากิน และดา้นชีวิตความเป็นอยู ่
 
การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
 ขั้นตอนแรก  การเขา้พบผูใ้หข้อ้มูล ผูว้ิจยัขอความร่วมกบัผูท่ี้รู้จกัคุน้เคยโดยก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการนั้น
ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปในพื้นท่ีเพื่อพูดคุยเร่ืองการวิจยั แนะนาํตวักบัสมาชิก อบต. แต่ละหมู่ ท่ีเกิด และ อาศยัอยู่ ในเขต
ชุมชนตาํบลราชาเทวะ ซ่ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั (key in formants) และขอใหแ้นะนาํผูว้ิจยั ใหรู้้จกักบัประชากรผูใ้ห้
ขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 

   ขั้นตอนท่ีสอง  การดาํเนินการสนทนากลุ่ม  ในขั้นตอนน้ีเป็นการดาํเนินการสนทนากลุ่มประชาชน หมู่
ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 และ หมู่ท่ี 10 ตามท่ีไดก้าํหนดไว ้และส่งหนงัสือถึงบุคคลท่ีตอ้งเชิญเขา้ร่วม จากนั้นจึงสนทนากลุ่ม
โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการ มีผูจ้ดบนัทึก และผูบ้นัทึกเสียงขณะดาํเนินการ ก่อนดาํเนินการผูว้ิจยัจะขออนุญาต
บันทึกเสียง และช้ีแจงถึงจุดประสงค์ในการวิจัย และแจ้งว่าการวิจัยในคร้ังน้ีจะนําไปเป็นขอ้มูลในการทาํ
วิทยานิพนธ์เท่านั้น  ผูว้ิจยัจะไม่เสนอช่ือจริงและจะปิดเป็นความลบั 

 ขั้นตอนท่ีสาม  ผูว้ิจยัถอดเทปท่ีบนัทึกจากการสัมภาษณ์กลุ่ม และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลให้ตรงตามประเด็น  หากพบว่าประเด็นใดท่ียงัไม่ไดค้รบ และตอ้งเก็บเพิ่มเติม ประเด็นใดท่ีไดค้รบแลว้
ตอ้งการคาํยนืยนัเพือ่เกบ็ขอ้มูล กจ็ะขอทาํการสนทนากลุ่มอีกคร้ัง 

 ขั้นตอนท่ีส่ี  ขั้นตอนน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มอีกคร้ังตามประเด็นคาํถาม ท่ียงัไม่ครบ  
ยงัไม่ชดัเจน  และทาํจนกวา่ขอ้มูลทุกประเด็นท่ีตอ้งการทราบจะอ่ิมตวั 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

   การวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารจากส่ือประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสร้างสนามบินในต่างประเทศและสนามบินสุวรรณภูมิแลว้นํามาวิเคราะห์เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัย       
ในคร้ังน้ี 
  การสนทนากลุ่ม (focus group) ผูว้ิจยัใชก้ารสนทนากลุ่มซ่ึงเป็นวิธีการเก็บขอ้มูลเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ทศันคติ ความรู้สึก ขอ้เทจ็จริงผลกระทบของการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีต่อวิถีชีวิต 
 ใชก้ารบนัทึกเสียงดว้ยเทป  และจดบนัทึกลงสมุด   
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  การวเิคราะห์ข้อมูล 
   ในการวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยเนน้เน้ือหาท่ีอิงแนวคิดจากกรอบแนวคิด  การวิจยั และ
สามารถตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 การวิเคราะห์แบบสร้างขอ้สรุป  โดยใช ้

1.  การวิเคราะห์แบบอุปนยั (analytic analysis) คือการใชก้ารตีความหมาย เพื่อสร้างขอ้สรุปจาก
เหตุการณ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร สงัเกต  และสมัภาษณ์ 
 2.  การวิเคราะห์โดยการจาํแนกชนิดของขอ้มูล (typological analysis) คือการจาํแนกขอ้มูลเป็น     
ชนิด ๆ ทั้งโดยวิธีท่ีใชคื้อ 

(1) แบบใช้แนวคิดทฤษฎี คือการจําแนกขอ้มูลเป็นชนิดต่างๆในเหตุการณ์หน่ึงๆ  แยก
ออกเป็นการกระทาํ  กิจกรรม  ความหมาย  ความสัมพนัธ์  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  และสภาพสังคมหรือ
สถานการณ์ท่ีเป็นแนวทางในการจาํแนกสาํหรับการวิเคราะห์ 

              (2) แบบไม่ใชแ้นวคิดทฤษฎี  ใชก้ารวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล โดยนาํเหตุการณ์ต่างๆ 
หลายๆ เหตุการณ์ท่ีไดจ้าํแนกชนิดของขอ้มูลแลว้นั้นมาเปรียบเทียบกนั วิธีการน้ีจะนาํไปสู่การสร้างขอ้สรุปหรือ
การสร้างทฤษฎีได ้
  การตรวจสอบขอ้มูล 
    ในระหว่างท่ีผู ้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามท่ีต้องให้ได้ข้อมูลมากท่ีสุด  และ
ครอบคลุมแลว้  ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล ก็เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งให้ความสําคญัเช่นกนั  ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงตอ้งทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดม้าดว้ย  ทั้งดา้นความตรง และความเท่ียงของขอ้มูล โดย
ใชว้ิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) โดยตรวจสอบแหล่งบุคคลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์หลาย ๆ คน โดย
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล จากผูใ้หข้อ้มูลแต่ละคน  และการตรวจสอบขอ้มูลผูใ้หส้ัมภาษณ์กบั
หน่วยงานราชการ 

     การนาํเสนอขอ้มูล 
 การนําเสนอข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี   เป็นการนําเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา 
ประกอบการการนาํคาํพดูของผูใ้หส้มัภาษณ์ มาอา้งอิงในเน้ือหา ตามกรอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 
การวเิคราะห์ผล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนน้ี  เป็นผลการสังเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis) จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนา (focus group interview)  ของประชาชนในเขตตาํบลราชาเทวะท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ จาํนวน 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่ ประชาชนกลุ่มหมู่ 2  กลุ่มหมู่ 3  และ
กลุ่มหมู่ 10  ผลการวิเคราะห์สรุปสาระไดป้ระเด็นสาํคญั  จาํนวน 3 ประเด็น คือ   ดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั   
ดา้นการทาํมาหากิน  ดา้นชีวิตความเป็นอยู ่ในแต่ละประเดน็มีขอ้สรุปดงัน้ี 
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ด้านการดาํเนินชีวติประจาํวนั 
     การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เร่ืองของ
การเดินทางการสัญจรไปมาในชุมชน  การศึกษาในชุมชน การใช้ระบบสาธารณูปโภค การใช้ภูมิปัญญา การ
ประพฤติปฏิบติัตามศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม และการปฏิบติัตามอุดมคติ ความคิด ความเช่ือ
เดิม   มีสาเหตุการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

การเดนิทางสัญจรไปมาในชุมชน   
 จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และแยล่ง  การเดินทาง
สะดวกไม่ตอ้งพายเรือเดินทางง่ายข้ึน ถนนใหญ่รถวิ่งเยอะ มีรถเขา้ถึงบา้นท่ีอยูอ่าศยั การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนนั้น
มาจากการท่ีทอ้งถ่ินไดท้าํการสร้างถนน ขยายถนนตามแผนพฒันาของตาํบล และผูใ้หข้อ้มูลบอกว่าสนามบินไม่มี
ส่วนท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนเลย เพราะสนามบินปิดทางสัญจรเดิมท่ีเคยมีอยู่  สนามบินสร้าง
ถนนข้ึนมาก็ใชเ้ฉพาะใหค้นท่ีมาใชบ้ริการจาก ไม่ไดใ้หช้าวบา้นมีส่วนร่วมในการใชเ้ส้นทางแต่อยา่งใด    

สาเหตุของการเปล่ียนแปลง มาจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ  และเม่ือสร้างเสร็จแลว้สนามบินก็
ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัประชาชนโดยรอบสนามบินในเร่ืองของการเดินทาง และทางเดินแต่เดิมท่ีเคยมีอยูก่็โดน
ปิดกั้นโดยร้ัวไม่ใหใ้ช ้เป็นการสร้างผลกระทบโดยตรงกบัประชาชน  ส่วนการช่วยเหล่ือในเร่ืองของการเดินทาง
นั้นมาจากงบประมาณของทอ้งถ่ินเอง สนามบินไม่มีส่วนช่วยเหลือใดๆเลยไม่ไดพ้ฒันาใหเ้กิดความเจริญในเร่ือง
ของการเดินทางแต่อยา่งใดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนบริเวณรอบสนามบินท่ีตอ้งเดินทางสญัจร 
 การศึกษาในชุมชน   
      จากการให้ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง    ลกัษณะของการ
เปล่ียนแปลงมาจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมินั้นส่งผลกระทบต่อโรงเรียนท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีทาํให้การศึกษา
แยล่ง เดก็เลก็ไม่ไดน้อนกลางวนั ทาํการบา้นไม่รู้เร่ือง ไม่อยากใหบุ้ตรหลานเรียนหนงัสือในพื้นท่ี  

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการศึกษาในชุมชนพบว่าเสียงของเคร่ืองบินนั้นส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาของเด็กนกัเรียน  ทาํใหไ้ม่สามารถเรียนหนงัสือไดเ้หมือนเดิม เด็กๆไม่มีสมาธิในการเรียน เสียงท่ีดงัใน
การเรียนการสอน เรียนหนงัสือไดเ้หมือนเดิมอีก โรงเรียนลาดกระบงันั้นอยูใ่กลรั้นเวย ์บริเวณแนวเส้นเสียงเสียง
มาก ไม่ไดรั้บการแกไ้ข ผูร่้วมสนทนาบอกว่าไม่อยากให้บุตรหลานไดเ้รียนในทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่ กลวัว่าเด็กจะ
เรียนไม่รู้เร่ืองและไม่สามารถสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีดีได ้ ไม่มีการแกไ้ขจากทางสนามบินเองท่ี
เป็นตน้เหตุแห่งเสียงไม่เคยสนบัสนุนและส่งเสริมในเร่ืองของการศึกษาใหก้บัชุมชนแต่อยา่งใด ผลกระทบท่ีทาํ
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิตในเร่ืองการศึกษาในชุมชนท่ีเป็นไปในทางท่ีแยล่งเป็นอยา่งมาก  

การใช้ระบบสาธารณูปโภค  
จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน บางส่วนนั้นเป็นการ

เปล่ียนแปลงท่ีมาจากงบประมาณของทอ้งถ่ินท่ีมีสมาชิก อบต. และผูน้าํทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัทาํให้กบัประชาชนใน
ตาํบล   ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของไฟฟ้า  นํ้ าประปา การระบายนํ้ าในอดีตใชล้าํคลองท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติช่วยในเร่ือง
ของการระบายนํ้ าออกจากชุมชนมาโดยตลอด  สนามบินนั้นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรกบัชาวบา้นเลย  ท่ีเกิดจาก
สนามบินนั้นไม่มี  
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 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงมาจากการท่ีทอ้งถ่ินไดต้ั้งงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นประจาํทุก
ปี จึงมีการขยายระบบนํ้ าประปา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ให้ทั่งถึงทั้ งตาํบล ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในแต่ละหมู่สมาชิก อบต. และนายก อบต. เป็นผูจ้ดัสร้าง เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและ
ประชาชนไดรั้บประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี ทาํใหว้ิถีชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึนกวา่เดิม สนามบินนั้นไม่ไดท้าํ
ใหมี้การเปล่ียนแปลงอะไรไม่มีส่วนช่วยเหลือในดา้นสาธารณูปโภคกบัประชาชนเลย 

การใช้ภูมปัิญญา  
จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา ไม่พบว่ามีการเปล่ียนแปลง ยงัใชส้มุนไพรเป็นยารักษาโรค ยงัถกั

เคร่ืองมือทาํมาหากินอยู่ ทาํไมก้วาดจากทางมะพร้าวใช ้ภูมิปัญญาบางอยา่งท่ีเคยใชใ้นอดีตและเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ 
ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชก้เ็พราะว่าไดเ้ลิกทาํในอาชีพนั้นๆ แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํใหว้ิถีชีวิตเปล่ียนไปยงัคงปฏิบติักนัอยู่
เหมือนเดิม  

การประพฤติปฏบัิติตามศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณวีฒันธรรม  
จากการให้ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา ไม่พบว่ามีการเปล่ียนแปลง  สนามบินไม่ส่งผลกระทบกบัพวก

เขา ยงัคงนบัถือศาสนาเดิม ตอนเชา้พระมาก็ยงัใส่บาตร วนัพระก็ไปวดัทาํบุญตามปกติ ให้ความเคารพนับถือผู ้
หลกัผูใ้หญ่ และยงัคงปฏิบติัรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่อดีต  เทศกาลประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีจดัทาํ
กนัทุกปีชาวบา้นกย็งัคงใหค้วามสาํคญัและเขา้ร่วมโดยตลอด ไม่ไดท้าํใหว้ิถีชีวิตเปล่ียนไป 

การปฏบัิติตามอุดมคติ  ความคดิ ความเช่ือเดมิ 

จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา ไม่พบว่ามีการเปล่ียนแปลง สนามบินไม่มีแรงดึงดูดท่ีจะสามารถ
ทาํให้ประชาชนเปล่ียนอุดมคติ ความคิด ความเช่ือเดิม ยากท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีมาตั้งแต่โบราณ ไม่ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตท่ีเป็นอยู ่
 
ด้านการทาํมาหากิน 

 การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้น การทาํมาหากินตามอาชีพเดิม  การ
เปล่ียนแปลงจากอาชีพเดิม รายไดจ้ากการประกอบอาชีพ  มีสาเหตุการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

การทํามาหากินตามอาชีพเดิม  
จากการให้ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่าก่อนการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิชาวบ้านส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทาํนา  ทาํสวน เล้ียงปลาสลิด ปลูกผลไมแ้ละทาํการเกษตร 
การเปลีย่นแปลงจากอาชีพเดมิ   
จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่ง หลงัการสร้างสนามบิน

สุวรรณภูมิชาวบา้นส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงไปประกอบอาชีพอ่ืน  เช่น  ทาํงานบริษทั  คา้ขาย  ขบัรถรับจา้ง และ
สมาชิก อบต. เป็นตน้ และบางส่วนกไ็ม่ไดป้ระกอบอาชีพอะไรเลย  

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงเกิดจากการเวนคืนท่ีดินเพ่ือใช้ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีดินของ
ประชาชน ท่ีเคยใชท้าํทาํนาเล้ียงปลากไ็ม่มี ทาํใหต้อ้งเลิกประกอบอาชีพเดิมไม่สามารถท่ีจะไปหางานใหม่ทาํไดอี้ก
เน่ืองจากทีอายุมากแลว้ให้ลูกๆ คอยดูแลเล้ียงดู บางส่วนก็รับจ้างเยบ็ผา้และต้องเป็นแม่บ้านอยู่กับบา้น ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
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 รายได้จากการประกอบอาชีพ   
จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง หลงัการสร้างสนามบิน

สุวรรณภูมิ  ชาวบา้นส่วนใหญ่มีรายไดเ้ปล่ียนแปลงไป เม่ือก่อนทาํนา เล้ียงปลา และมีผลไมข้าย  สามารถทาํเงิน
ใหก้บัพวกเขาไดปี้ละหลายหม่ืนบาท ทั้งยงัเป็นเงินกอ้น มีรายไดม้ากกว่า มีพื้นท่ีในการทาํมาหากินมากกว่า ใน
ปัจจุบนัรายไดท่ี้ไดม้า เป็นเหมือนเบ้ียหวัแตกทาํใหไ้ม่สามารถเก็บเงินได ้  

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงรายไดจ้ากการประกอบอาชีพนั้นเป็นผลมาจากการก่อสร้างสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ทาํให้ตอ้งมีการเวนคืนท่ีดินท่ีประชาชนเคยทาํมาหากินประกอบอาชีพดั้งเดิม  ทาํนา เล้ียงปลาสลิด และปลูก
มะม่วงขาย ในการขายผลผลิตแต่ละคร้ังจะไดเ้งินมาก มีรายไดแ้สนกว่าบาทต่อปี  เทียบกบัปัจจุบนัท่ีจะตอ้งไป
ทาํงานรับจา้ง ขบัรถมอเตอร์ไซคว์ิน เป็นสมาชิก อบต. และแม่บา้น  ปัจจุบนัน้ีส่วนใหญ่จะเป็นแม่บา้นหรือรับจา้ง
เยบ็ผา้โหล แทบจะไม่มีรายไดเ้ลยนอกจากเบ้ียผูสู้งอายท่ีุทาง อบต. แจกใหเ้ดือนละหา้ร้อยบาท จึงตอ้งอยู่บา้นเฉยๆ 
คอยใหลู้กๆ หลานๆ เล้ียงดู ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน 

 
ด้านชีวติความเป็นอยู่ 
      การก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเร่ือง การอยูก่ารอาศยั  อาหารการกิน  
การพกัผอ่นหลบันอน  ความสุขกาย  ความสุขใจ  การใชเ้ทคโนโลย ี มีสาเหตุการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 การอยู่การอาศัย  
จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่าไม่มีการเปล่ียนแปลง และมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี

แย่ลง  ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง  เพราะประชาชนบางส่วนไดย้า้ยถ่ินฐานออกมาก่อนท่ีจะมีการก่อสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิ  ส่วนการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง จากสิบกว่าปีท่ีผ่านมาพบว่าประชาชนท่ีถูกเวนคืนได้รับ
จดหมายใหย้า้ยออกจากท่ีอยูอ่าศยัเดิม เพราะจะมีการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ  ประชาชนจึงไดย้า้ยถ่ินฐานมา
ซ้ือท่ีดินและปลูกบา้นใหม่อีกฝ่ังหน่ึงของสนามบิน  อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพราะพื้นท่ีมีขนาดเลก็ทาํใหค้บัแคบกว่า
ท่ีเดิม  ไดรั้บเงินชดเชยไม่มากนกั  ไม่สามารถปลูกบา้นใหม่ไดเ้หมือนเดิม ปัจจุบนัท่ีดินมีราคาสูงการสร้างท่ีอยูใ่ช้
ตอ้งเงินจาํนวนมาก 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีแย่ลงนั้นมาจากการถูกเวนคืนท่ีดิน  เพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิ  ตอ้งยา้ยถ่ินฐานจากเดิมท่ีเคยอาศยัอยู่ มาตั้งถ่ินฐานใหม่ โดยการซ้ือท่ีดินท่ีอยู่อีกฝ่ังคลอง และปลูก
บา้นใหม่ท่ีคบัแคบกวา่แต่ก่อน  การท่ีตอ้งอยูอ่าศยักนัเป็นกลุ่มๆ และการไม่มีท่ีดินท่ีมากเหมือนแต่ก่อนเป็นเพราะ
ไดค้่าชดเชยนอ้ยไม่สามารถปลูกบา้นไดอ้ย่างเดิม ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในบริเวณพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั วิถีชีวิตท่ีเคยอยูแ่บบ
ชาวบา้นชาวสวนก็ไดเ้ปล่ียนแปลง 

อาหารการกิน   
จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง  เน่ืองจากเดิมท่ีดินท่ี

ถูกเวนคืนเป็นแหล่งอาหารท่ีหาไดต้ามธรรมชาติของประชาชนท่ีอาศยัอยู่  เม่ือก่อนประชาชนมีวิถีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่เรียบง่าย จะหาอาหารตามธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีมาบริโภคในชีวิตประจาํวนั  ไม่จาํเป็นตอ้งซ้ือ ไม่ตอ้ง
เสียเงินในเร่ืองของการทาํอาหาร  เป็นการหาอาหารท่ีไดจ้ากสวน ไร่นา บ่อปลา ในลาํคลอง หรือสถานท่ีต่างๆ 
บริเวณบา้นท่ีจดัไวใ้นการทาํเกษตรพอเพียง  แต่ปัจจุบนัน้ีแหล่งอาหารลดน้อยลง  ประกอบกบัเขม่าควนัและ
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ละอองนํ้ามนัของเคร่ืองบินท่ีลงสู่ผวิดิน  ผวินํ้า  และตน้ไม ้ ทาํใหป้ระชาชนไม่กลา้เก็บพืชผกั ผลไม ้และนํ้ า มาใช้
ในการอุปโภคบริโภค  เพราะกลวัว่าจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จึงทาํใหต้อ้งซ้ืออาหารมาบริโภคเองเป็นส่วนใหญ่  
และอาหารนั้นกมี็ราคาแพง และไดใ้นปริมาณท่ีนอ้ยดว้ย 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลง มาจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ การถมท่ี เดิมท่ีเป็น    ทอ้งนา บ่อปลา
และลาํคลอง ทาํใหป้ระชาชนไม่มีพื้นท่ีในการทาํมาหากิน เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ทาํ
ให้อาหารการกินและพืชผกั ท่ีประชาชนเคยหาได้ลดน้อยลง    ประกอบกบัเขม่าควนัและละอองนํ้ ามันของ
เคร่ืองบินท่ีลงสู่ผิวดิน ผิวนํ้ า และตน้ไม ้รวมทั้งบริเวณบา้นเรือน ทาํใหแ้หล่งอาหารท่ีประชาชนเคยใช้อุปโภค
บริโภค ไม่สามารถท่ีจะใชไ้ดอี้กเลย  
 การนอนหลบัพกัผ่อน 
 จากการให้ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงเป็นไปในทางท่ีแย่ลง     เกิดจากเสียง
ของเคร่ืองบินท่ีมีเสียงดังมาก รบกวนการพกัผ่อนหลับนอนของประชาชนเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะตอน
เคร่ืองบินข้ึน-ลง และในเวลากลางคืน ซ่ึงเป็นเวลาพกัผอ่น  ประชาชนตอ้งการท่ีจะไดรั้บการแกไ้ขเร่ืองเสียงของ
เคร่ืองบินเป็นอยา่งมาก 
 สาเหตุของการเปล่ียนแปลง  มาจากเสียงของเคร่ืองบินท่ีบินข้ึนตลอดในเวลากลางคืน     ทาํให้
ประชาชนนอนไม่หลบั เพราะในตอนกลางคืนเป็นช่วงท่ีเงียบ  แต่เคร่ืองบินก็ยงับินข้ึนอยู่ตลอด และบา้นท่ีอยู่
อาศยัยงัอยูใ่นแนวเสน้เสียงจากการข้ึนของเคร่ืองบิน 

 ความสุขกาย  
  จากการใหข้อ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง และมีลกัษณะคงท่ี ใน
ส่วนการเปล่ียนแปลงท่ีแย่ลงนั้น   พอมีการสร้างสนามบินและได้มีการเปิดใช้นั้ น เสียงของเคร่ืองบินทาํให้
ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาทางดา้นการฟัง มีอาการหูอ้ือตอนเคร่ืองบินข้ึน และไม่ไดย้ินเสียงในระยะใกล ้และมี
อาการเก่ียวกบัระบบรับฟัง บางท่านก็มีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นภูมิแพง่้ายกว่าเม่ือก่อน  และบางส่วนบอกว่า         
ไม่เปล่ียนแปลง ร่างกายแขง็แรงดี ยงัไม่มีอาการเจบ็ป่วย  

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของร่างกายนั้นมาจากการข้ึน-ลง ของเคร่ืองบิน เสียงของเคร่ืองบินทาํ
ให้ประสาทหูไม่สามารถรับฝังได้เหมือนแต่ก่อน และละอองนํ้ ามนัจากเคร่ืองบินอาจทาํให้เป็นโรคภูมิแพ ้โรค
ทางเดินหายใจ โรคปอดจากการดมควนัเคร่ืองบินหากไม่มีการป้องกนัส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตบางส่วน แต่ผู ้
สนทนาบางส่วนก็บอกว่าร่างกายยงัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง และไม่แน่ใจเพราะไม่ไดต้รวจเช็คร่างการ ยงัคงเป็น
ปกติอยู ่

ความสุขใจ  
จากการให้ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา พบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง    ลกัษณะของการ

เปล่ียนแปลงมาจากสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ การข้ึนของเคร่ืองบินบา้นเรือนท่ีอยู่ในบริเวณนั้นดูทีวีไม่ได ้เสียง
เคร่ืองบินดงักลบเสียงละครท่ีดู ทาํให้ภาพลม้ๆ หายๆ ดูไดไ้ม่ปะติดปะต่อ เสียอารมณ์ ตอ้งพูดเสียงดงัข้ึน ไม่มี
สมาธิในการอ่านหนงัสือ และรบกวนทาํใหรู้้สึกเป็นปัญหามาก 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของจิตใจ และ อารมณ์นั้น มาจากเสียงท่ีดงัของเคร่ืองบินรบกวน 
เสียงยงัทาํให้บา้นไดรั้บแรงสั่นสะเทือนกลวัว่าบา้นจะพงั ส่งผลกระทบต่อประชาชนทาํให้มีความรู้สึกกงัวล 
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หงุดหงิด รําคาญ นอนไม่หลบั การพูดคุยกนัธรรมดาก็ไม่รู้เร่ือง ดูทีวีไม่ไดภ้าพลม้ๆหาย และยงัอยู่ในแนวเส้น
เสียงอีกดว้ย  มีละอองนํ้ ามนัของเคร่ืองบินท่ีหลงเหลือจะทาํใหอ้ากาศเสีย  ประชาชนจึงมีความรู้สึกว่าในอนาคต
ถา้มีการขยายสนามบินและทางข้ึนลง จะได้รับผลกระทบมากข้ึนอีก เพราะในปัจจุบนัพวกชาวบา้นก็ได้รับ
ผลกระทบอยูแ่ลว้  ทาํใหว้ิถีชีวิตเปล่ียนไป 

การใช้เทคโนโลย  ี  
จากการให้ขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมสนทนา ไม่พบว่ามีการเปล่ียนแปลง ชาวบา้นยงัใช้กันตามปกติ ไม่มี

เทคโนโลยีใหม่ๆ ทนัสมยัเขา้มาในชุมชนเลย  ท่ีเห็นก็เป็นอุปกรณ์ของสนามสนามบินประชาชนใช้ไม่ได ้แต่
อาจจะทาํท่ีใชอ้ยูเ่สียหายเร็วกวา่เดิมทาํใหแ้ยล่งอีก ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมากนกั 

 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยในเร่ือง ผลกระทบผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน: กรณีศึกษาตาํบลราชาเทวะ จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัสรุปประเด็นอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น       
3 ประเด็น ประเด็นแรกเป็นดา้น การดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ประเด็นท่ีสอง  ดา้นการทาํมาหากิน  ประเด็นท่ีสาม 
ดา้นชีวิตความเป็นอยู ่ แต่ละประเด็นมีความเปล่ียนแปลง รายละเอียดดงัน้ี 
การอภปิรายประเดน็การดาํเนินชีวติประจาํวนั 
 ผลการวิจยัท่ีพบมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน และแย่ลงสามเร่ือง คือ เร่ืองการเดินทางสัญจรไป
มาในชุมชน  การศึกษาในชุมชน  การใชร้ะบบสาธารณูปโภค  และไม่พบว่ามี การเปล่ียนแปลงอีกสามเร่ือง คือ 
เร่ืองการใชภู้มิปัญญา  การประพฤติปฏิบติัตามศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม  และการปฏิบติัตาม
อุดมคติ ความคิด ความเช่ือเดิม 
 ในการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนนั้นเป็นผลมาจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีไดน้าํงบประมาณมาจดัทาํ
โครงการให้กับประชาชนท่ีต้องการในการใช้ระบบสาธารณูปโภค และการเดินทางสัญจรไปมาในชุมชน 
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจาการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ  ส่วนการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่งนั้น เป็นผลมา
จากการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ทาํให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ืองของการศึกษาในชุมชน และไม่
ได้มาแก้ไขหรือช่วยเหลือให้วิถีชีวิตของประชาชนกลับมาเป็นปกติอย่างท่ีเคยเป็น  และส่วนท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลง คือ เร่ืองการใชภู้มิปัญญา  การประพฤติปฏิบติัตามศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม  และ
การปฏิบติัตามอดุมคติ ความคิด ความเช่ือเดิมนั้น  สนามบินไม่ไดมี้ผลทาํใหป้ระชาชนเปล่ียนแปลงไป 
 จากการวิจยัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่ไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
สร้างสนามบินแต่อยา่งใด การช่วยเหลือนั้นมาจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะมีสมาชิกเป็นผูค้อยดูแลและ
ช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ท่ีประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัของการเปล่ียนแปลงมาจาก
สองสาเหตุ คือสาเหตุภายใน (internal causes) และ สาเหตุภายนอก (external causes) ไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม ทั้งในดา้นเศรษฐกิจสังคมและการเมือง รวมทั้งการแพร่ขยายตวัของเทคโนโลยีสมยัใหม่ งานวิจยัคร้ัง
น้ีสอดคลอ้งกบั แกร่ี อีวานส์ นกัวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัคอร์แนล นิวยอร์ก หลายปีก่อน พบว่า เด็ก
ท่ีเติบโตข้ึนมาในย่านชุมชนใกล้กับสนามบิน หรือต้องเรียนหนังสือในย่านดังกล่าว ซ่ึงมีเสียงเคร่ืองบินดัง
บ่อยคร้ังจะเรียนรู้ชา้ เพราะการรับฟังไม่สมบูรณ์ ฟังและแยกแยะความต่างของคาํต่างๆ ไม่ออกงานวิจยัช้ินอ่ืนๆ 
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ยงัช้ีดว้ยว่า มลพิษทางเสียงจากสนามบินส่งผลทาํใหช้าวบา้นนอนไม่หลบัและขาดความสุขจากการไดย้ิน ซ่ึงทั้ง
สองส่ิงน้ีจะส่งผลทาํให้ "สุขภาพจิต" ของคนๆ นั้นไม่ดีตามไปดว้ยในเวลาต่อมา นอกจากนั้น เสียงอึกทึกปวด 
แกว้หู (นิตยสารไทม,์ 2548) 
 กบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชป้ระกอบในงานวิจยัคร้ังน้ีในส่วนท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมใน
เร่ืองน้ีตรงกบัทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolutionary Theory) และ ทฤษฎีความขดัแยง้ (Conflict Theory) (Vago 1980 
P.33 P.62) ในทฤษฎีวิวฒันาการ ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นกระบวนการท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนตามลาํดบั โดยมีการเปล่ียนแปลงจากขั้นหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึงในลกัษณะท่ีมีการ
พฒันาและกา้วหนา้กว่าขั้นท่ีผา่นมา มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายไปสู่รูปแบบท่ีสลบัซบัซอ้น
มากข้ึน และมีความเจริญกา้วหนา้ และทฤษฎีความขดัแยง้นั้น เป็นแนวความคิดท่ีมีขอ้สมมุติฐานท่ีว่า พฤติกรรม
ของสังคมสามารถเขา้ใจไดจ้ากความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ และบุคคลต่าง ๆ เพราะการแข่งขนักนัในการเป็น
เจา้ของทรัพยากรท่ีมีค่าและหายาก มีนกัสงัคมวิทยาหลายท่านท่ีใชท้ฤษฎีความขดัแยง้อธิบายการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม ในการพฒันาท่ีเกิดข้ึนนั้นถา้ไม่มีการวางแผนหรือการแกไ้ขปัญหาท่ีดีก็อาจทาํใหป้ระชาชนบางส่วนไดรั้บ
ความเดือดร้อนจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นกนั  
 
การอภปิรายประเดน็การทาํมาหากิน    
 ผลการวิจัยพบว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในทางท่ีแย่ลง เป็นผลมาจากการสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิ ทาํใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อนในเร่ืองของการทาํมาหากินโดยส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบ
อาชีพทาํนา ทาํสวน เล้ียงปลา และทาํการเกษตร ทาํใหมี้รายได ้และมีเงินเกบ็ประจาํทุกปี  แต่เม่ือโดนเวนคืนท่ีดิน
ไปเพ่ือใชก่้อสร้างสนามบินสุวรรณภูมินั้น ทาํใหป้ระชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได ้และตอ้งยา้ยถ่ินฐานออก
จากท่ีเดิม เพราะไดค่้าชดเชยนอ้ยไม่มีเงินท่ีจะซ้ือท่ีดินพื้นใหญ่ จึงทาํใหไ้ม่มีพื้นท่ีเพียงพอต่อการทาํมาหากิน การ
ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงจากอาชีพเดิมไปประกอบอาชีพใหม่นั้นทาํให้มีรายได้นอ้ยลงไปกว่าแต่ก่อน ปัจจุบนัเงินท่ี
ได้มาเป็นกอ้นเล็กๆ ไดม้าก็ใช้หมด ค่าครองก็ชีพสูงข้ึน อาหารการกินตอ้งซ้ือทุกอย่าง ไม่สามารถเก็บเงินได้
เหมือนก่อน บางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดเ้น่ืองจากมีอายมุากแลว้ ตอ้งอยูก่บับา้นและใหบุ้ตรหลาน
เล้ียงดู องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็เขา้มาช่วยเหลือไดแ้ค่การแจกเบ้ียให้กบัผูมี้อายุ 60 ปีข้ึนไปเป็นผูสู้งอายุท่ี
ไดรั้บเงินเดือนละ 500 บาท เท่านั้น สนามบินเองไดเ้คยบอกกบัประชาชนในบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบว่า ถา้สร้าง
สนามบินเสร็จแลว้ จะรับประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบเขา้ทาํงานในสนามบิน แต่เม่ือสร้างเสร็จแลว้ก็ไม่ไดรั้บเขา้
ทาํงานอย่างท่ีบอกไว ้ ผลกระทบในเร่ืองการประกอบอาชีพท่ีเกิดข้ึนทาํให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนเป็น
อยา่งมาก 
 การวิจยัคร้ังน้ีพบว่า  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนพรรณ  สุนทระ       
(2538 ) การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมของการเปล่ียนแปลงจาก ภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม: 
กรณีศึกษาอาํเภอคลองหลวง อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จากการศึกษาพบว่า มีลกัษณะการเปล่ียนแปลงจาก 
ภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาและผลกระทบทาง เศรษฐกิจ-สังคม อนัเน่ืองมาจากการพฒันา
อุตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เก่ียวกบัอุตสาหกรรม ในดา้นความเจริญ ของทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึน 
มีปัจจัยสําคญัเป็นผลมาจากการพฒันา อุตสาหกรรม สําหรับการมีกรรมสิทธ์ิ ในท่ีดินพบว่า ปัจจุบนัจาํนวน       
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ถือครองท่ีดินมีสัดส่วนมากกว่าเม่ือ 10 ปีก่อน แต่ขนาดท่ีดินลดลงและส่วนใหญ่ใช ้เป็นท่ีอยู่อาศยั สภาพทาง
กายภาพของสังคมปัจจุบนั เน่ืองจากทอ้งถ่ินมีความ เจริญ เป็นแหล่งแรงงาน รายได ้มีสถานศึกษาของบุตรหลาน 
และการคมนาคมสะดวก แต่ขณะเดียวกนักมี็ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาชุมชนแออดั และปัญหาสังคมอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการมีโรงงานอุตสาหกรรม สอดคลอ้งกับทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม คือทฤษฎี
วิวฒันาการ (Evolutionary Theory) (Vago, 1980 P.33, P.62)  เป็นแนวความคิดท่ีเสนอว่า การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมตอ้งเปล่ียนผ่านแต่ละขั้นท่ีกาํหนดไว ้ไดรั้บการโตแ้ยง้ว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม น่าจะมีวิวฒันาการ
แบบหลายสาย (multilinear) เพราะแต่ละสังคมมีจุดกาํเนิดท่ีแตกต่างกนั มีรูปแบบของสังคมท่ีแตกต่างกนั หรือ
แมว้่าสังคมท่ีมีรูปแบบท่ีเหมือนกนัแต่อาจจะมีสาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนัก็เป็นได  ้และทฤษฎี
โครงสร้าง-หนา้ท่ี (Structural-Functional Theory) (Vago, 1980  P.33, P.62) แนวความคิดในการพฒันาทฤษฎี
โครงสร้าง-หนา้ท่ีเป็นผลมาจากการนาํเอาแนวความคิดทางดา้นชีววิทยามาใช ้โดยอุปมาว่า โครงสร้างของสังคม
เป็นเสมือนร่างกายท่ี ของร่างกาย โดยแต่ละส่วนจะช่วยเหลือและเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัเพ่ือให้ระบบทั้งระบบมี
ชีวิตดาํรงอยูไ่ด ้  
 
การอภปิรายประเดน็ชีวติความเป็นอยู่ 
 ผลการวิจยัพบว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นไปในทางท่ีแย่ลง และคงท่ี ในทางท่ีแย่ลงมีอยู่ห้าเร่ือง 
คือ เร่ืองการอยูก่ารอาศยั  อาหารการกิน  การพกัผ่อนหลบันอน ความสุขกาย ความสุขใจ และคงท่ี มีเร่ืองการใช้
เทคโนโลยี   ในการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการอยู่การอาศยันั้น เกิดข้ึนจากการถูกเวนคืนท่ีดินเพื่อสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิ ทาํใหป้ระชาชนตอ้งยา้ยท่ีอยูอ่าศยัใหม่ ไปหาซ้ือท่ีดินเพ่ือใชส้ร้างบา้น แต่เงินท่ีไดจ้ากการเวนคืนนั้นมี
จาํนวนนอ้ยไม่เพียงพอท่ีจะหาซ้ือท่ีดินไดม้ากพอ จะซ้ือไดเ้พียงท่ีดินขนาดเลก็ๆ และตอ้งอาศยัอยูใ่กล้ๆ  กนั ทาํให้
คบัแคบ รู้สึกอึดอดั ไม่มีอิสระ ส่วนคงท่ีนั้นประชาชนบางส่วนได้ปลูกบ้านพกัท่ีอยู่อาศยัก่อนการก่อสร้าง
สนามบินทาํใหไ้ม่ไดรั้บผลกระทบ   การเปล่ียนแปลงในเร่ืองอาหารการกิน เป็นผลมาจากสร้างสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ท่ีพื้นอนักวา้งใหญ่ท่ีเคยเป็นแหล่งอาหารการกินตามธรรมชาติ ได้ถูกปรับสภาพเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีในการ
ก่อสร้างสนามบิน ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเดิมหายไป ประชาชนตอ้งหาอาหารการกินโดยการซ้ือ ทาํใหต้อ้งเสียเงิน 
และผลกระทบท่ีไดรั้บอีกหน่ึงอย่างคือละอองนํ้ ามนัของเคร่ืองบินท่ีตกลงมาทาํให้ปนเป้ือนกบัพืชผกั ทาํใหไ้ม่
สามารถนาํไปกินไดเ้พราะกลวัว่าจะเกิดอนัตราย  ในการเปิดใชส้นามบินทาํให้มีการข้ึนลงของเคร่ืองบิน และ
เสียงท่ีเกิดจากการข้ึนลงนั้นส่งผลกระทบกบัประชาชน   ในเร่ืองการพกัผ่อนหลบันอนทาํใหไ้ม่สามารถพกัผอ่น
ได้เหมือนเดิม ท่ีอยู่ท่ีอาศยัยงัตั้ งอยู่บริเวณแนวเส้นเสียงการข้ึนของเคร่ืองบิน ทาํให้มีเสียงดังมากกว่าปกติ 
ประชาชนจึงไดรั้บความเดือดร้อนมากเร่ืองของการพกัผอ่นหลบันอน ในเร่ืองความสุขกายนั้นมีการเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีแยล่ง และคงท่ี ในส่วนท่ีแยล่งนั้นเกิดจากการข้ึนลงของเคร่ืองบิน  ทาํใหเ้กิดเสียงดงัส่งผลต่อร่างกาย 
ทาํให้หูไม่ไดย้ิน หูอ้ือตอนเคร่ืองบินข้ึน การรับฟังไม่ดี พูดคุยกนัไม่เป็นปกติ ตอ้งพูดเสียงดังข้ึน และ ละออง
นํ้ ามนัท่ีฟุ้งกระจายในอากาศอาจจะทาํให้เป็นภูมิแพไ้ดง่้าย  บางส่วนบอกว่ายงัคงปกติไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ใน
เร่ืองของความสุขใจพบว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง ผลมาจากการเปิดให้บริการ การข้ึนลงของ
เคร่ืองบินทาํใหเ้สียงดงัรบกวนและการดูทีวีไม่ได ้ภาพลม้ๆ หายๆ ฟังเสียงไม่รู้เร่ือง ไม่ปะติดปะต่อ รู้สึกหงุดหงิด
รําคาญ ไม่มีสมาธิในการทาํกิจกรรม ส่งผลกระทบทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ของประชาชนเป็นอยา่งมาก 
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 ในส่วนคงท่ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงหน่ึงเร่ือง คือ เร่ืองของเทคโนโลยีนั้นไม่พบว่ามีการเปล่ียนแปลง 
ประชาชนยงัคงใชเ้ทคโนโลยท่ีีเคยใชอ้ยู ่ไม่มีเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาในชุมชนเลย และไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ใชด้ว้ย  การสร้างสนามบินไม่ไดท้าํใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบกบัเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลย ี 
 การวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ อาร์ลีน บรอนซาฟต์ (นิตยสารไทม์, 2548) นักวิชาการ
มหาวิทยาลยั “เลห์แมน คอลเลจ” นครนิวยอร์ก สหรัฐ ท่ีไดศึ้กษาพบว่า สนามบินเป็นแหล่ง  กาํเนิดมลพิษราย
ใหญ่ทั้งมลพิษทางเสียง นํ้า และ อากาศ สนามบินเป็นแหล่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารอินทรีย ์ ไอระเหย 
และไนโตรเจนออกไซด ์สู่ชั้นบรรยากาศ และยงัปล่อยสารเคมีเป็นพิษท่ีเกิดจากการทาํความสะอาดเคร่ืองบินลงสู่
แหล่งนํ้ าอีกดว้ย   มลพิษทางเสียงจากสนามบิน คือ ปัญหาอนัดบัตน้ๆ ท่ีคนบา้นใกลส้นามบินตอ้งเผชิญ บุคคลท่ี
บา้นตั้งอยูใ่นเส้นทางการบินข้ึนลงของเคร่ืองบิน และรู้สึกรําคาญต่อเสียงดงัท่ีเกิดข้ึนจะมีสุขภาพแยก่ว่าคนทัว่ไป  
และปัญหาส่ิงแวดลอ้มสาํคญัอีกขอ้หน่ึงคือแหล่งนํ้า   
 ในการวิจยัคร้ังน้ียงัพบการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolutionary Theory) (Vago 
1980 P. 33, P.62) ว่าดว้ย การเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นขั้นตอน
ตามลาํดบั โดยมีการเปล่ียนแปลงจากขั้นหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึงในลกัษณะท่ีมีการพฒันา  และกา้วหนา้กว่าขั้นท่ีผา่น
มา มีการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายไปสู่รูปแบบท่ีสลบัซบัซอ้นมากข้ึน และมีความเจริญกา้วหนา้
ไปเร่ือยๆ จนเกิดเป็นสงัคมท่ีมีความสมบูรณ์  และทฤษฎีความขดัแยง้ (Conflict Theory) (Vago, 1980  P.33, P.62)  
เป็นแนวความคิดท่ีว่า พฤติกรรมของสังคมสามารถเขา้ใจไดจ้ากความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ระบบท่ีมีลกัษณะ
ซบัซอ้นของความไม่เท่าเทียมกนั (inequality) และความขดัแยง้ (conflict) ซ่ึงจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง
สังคม (Macionis, 1993, P.19) ทฤษฎีความขดัแยง้ทางสังคมมีแนวความคิดว่า สังคมนั้นไม่ไดมี้ความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั แต่สังคมนั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการแบ่งแยก (division) อนัเกิดจากความไม่เท่าเทียมกนัทางสังคม 
เช่น ชั้นทางสงัคม เช้ือชาติ กลุ่มชน เพศ และอาย ุมีความเก่ียวพนักบัความไม่เท่าเทียมของการกระจายทรัพยากรท่ี
มีคุณค่าในสงัคม ไดแ้ก่ เงิน อาํนาจ การศึกษา และเกียรติยศทางสงัคม 
 สรุป  การขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นผลมาจากการท่ี รัฐมีโครงการท่ีจะสร้างสนามบิน 
เพือ่รองรับการพฒันาท่ีเกิดข้ึน และความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ  แต่การสร้างสนามบินนั้นไดส่้งผลกระทบกบั
ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณการก่อสร้าง ทาํใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนในหลายๆ ดา้น เช่น ดา้นการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั ดา้นการทาํมาหากินตามอาชีพเดิม  ดา้นชีวิตความเป็นอยู ่ ในความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนรัฐเองก็ไม่ได้
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างจริงจงั ไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนให้กบัมาใช้ชีวิตอย่างปกติ  จึงทาํให้ประชาชนไม่
พอใจกบัโครงการท่ีรัฐสร้างข้ึนมา ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ และไม่ตอ้งการใหมี้สนามบินมาอยูใ่กลชุ้มชนของเขา 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีพบว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการสร้างสนามบิน ซ่ึงเป็นโครงการของ
ภาครัฐ ท่ีใชเ้วลาระยะเวลาในการดาํเนินการนานมาก ทาํใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบโดยตรงในเร่ืองการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั   การทาํมาหากินตามอาชีพเดิม   และชีวิตความเป็นอยู ่ ดั้งนั้น ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอท่ีอาจเป็นประโยชน์
ในการทาํงานวิจยัคร้ังต่อไปหรือเพื่อใหอ้งคก์รภาครัฐไดน้าํไปปรับปรุง แกไ้ข และดาํเนินการ ดงัน้ี 
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1. การวิจยัผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จากละอองนํ้ามนัท่ีเหลือจากการเผาไหมข้องเคร่ืองบิน ไดฟุ้้งกระจายไป
ทัว่บริเวณทาํใหป้ระชาชนไดรั้บเดือดร้อน 

2. การวิจยัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในดา้นการศึกษาในชุมชน ผลมาจากการข้ึนลงของเคร่ืองบินทาํใหเ้กิด
เสียงดงั  

3. จดัทาํแผนรองรับ แกไ้ข ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไป ดา้นการ
สัญจรไปมาในชุมชน และระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  

4. ควรส่งเสริมและอนุรักษด์า้นศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม อุดมคติ ความคิด ความเช่ือ 
ใหค้งอยูก่บัชุมชนตลอดไป 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 
ทีเ่รียนโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  

เร่ือง “การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” 
 ในกลุ่มสาระเทคโนโลยเีพื่อการทํางานและอาชีพ* 

Learning Achievement of Matthayom Suksa I Students, St.Joseph Bangna School 
Who Used Computer  Assistant Instruction  

“Using Microsoft PowerPoint 2003 Program”; 
A Par t of Technology for  Work and Occupation Content 

 
     นายพนัธ์ศกัด์ิ  นาคเนียม** 

                                               Mr.Pansak  Naknieam 
                                                                                 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2003” ในสาระเทคโนโลยเีพื่อการทาํงานและอาชีพ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 2) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึน 4) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียนท่ีเรียนตามแผนการ
สอนปกติ กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม (32 คน) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2003” แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน 
กระบวนการวิจยั เร่ิมจากการใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองไดศึ้กษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และ
ใหก้ลุ่มควบคุมเรียนเน้ือหาเดียวกนั ตามแผนการสอนปกติ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลเม่ือนกัเรียนทั้งสองกลุ่มเรียน
จนจบบทเรียนแลว้ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลคะแนนจากการทาํแบบฝึกหดั จากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
หลงัเรียน และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มทดลอง รวมถึงคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน
ของนักเรียนกลุ่มควบคุม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีค่าเท่ากบั 89.64/92.86 
ซ่ึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน 80/80 2) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีสร้างข้ึนโดย

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ภาพรวมและรายดา้นทุกด้านอยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด 3) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และ 4) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to develop a computer assistant instruction “Using Microsoft 
PowerPoint 2003” which was a part of Technology for Work and Occupation Content in matthayom suksa I 
level and to find out its efficiency by the standard 80/80 2) to study the satisfaction of the experimented 
students towards the developed computer assistant instruction 3) to study learning achievement of the 
experimented group and 4) to compare learning achievement between the experimented group and the 
controlled group (32 students) and one controlled group (32 students). The instruments used in this research 
were a computer assistant instruction lesson, a pre-test, a post-test and a questionnaire. The research procedure 
began with allowing the experimented group to study the developed computer assistant instruction and the 
controlled group study the same content in an ordinary class. The researcher collected data when the two groups 
finished the lesson, by collecting scores from the exercises, the pre-test and the questionnaires of the 
experimented group and the scores from the post-test of the controlled group. The statistics used for analyzing 
the data were percentage, mean standard deviation and t-test 
 The findings of this research were as follows: 1) the efficiency of the developed computer assistant 
instruction was 89.64/92.86 which was higher than the standard 80/80 2) the students’ satisfaction to words the 
developed computer assistant instructions, both as a whole and in every aspect were at the highest level. 3) 
comparison between the mean scores from the pre-test and the post-test of the experimented group it showed 
that the post-test score was significantly higher than the pre-test score at the statistical level .01 and 4) 
comparison between the mean scores from the post-test of the two groups it showed that learning achievement 
of the experimented group was significantly higher than the controlled group at the statistical level .01 
  
ความนํา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญา  อารมณ์ สังคม และ
ทกัษะรวมถึงช่วยใหรู้้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัยิ่งในสังคมยคุปัจจุบนัท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ ดงันั้นสถาบนัท่ีรับผิดชอบใน
การจดัการศึกษาจึงควรมีรูปแบบการศึกษาท่ีให้ทางเลือกท่ีดีแก่ทุกคน ทั้งน้ีเพื่อสนองความตอ้งการ ความถนัด 
และขอ้จาํกดัท่ีเป็นขอ้แตกต่างของแต่ละบุคคลโดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนยอมรับและปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาและความตอ้งการของสงัคม (ตวงพร ณ นคร, 2542, หนา้ 105) 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 90

 จากแนวคิดดงักล่าว สถาบนัการศึกษาหลายแห่งไดมี้การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือช่วย
ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ข้ึน และทาํใหกิ้ดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนหลาย ๆ ดา้นในวงการศึกษา เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์นาํเสนอสาระความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer assisted 
instruction – cai) ซ่ึงส่วนใหญ่มีการผลิตออกมาในลกัษณะบทเรียนสาํเร็จรูป (programmed instruction) ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบส่ือสารโทรคมนาคมต่าง ๆ เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ 
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
 แนวคิดจากการจดัการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น
ความสําคญัของเอกตับุคคล เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual difference) ทั้งในเชิง
สติปัญญา ทกัษะ และเจตคติ แนวคิดดังกล่าวเปล่ียนจากการยึดครูเป็นศูนยก์ลางมาสู่การเน้นให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนการสอน มีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ใหม่ระหว่างผูเ้รียนกับส่ือมากข้ึน โดยผ่าน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนัน่เอง ส่วนประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีมากมายทั้งต่อผูเ้รียนและ
ผูส้อน ประโยชน์ต่อผูส้อนคือ ลดภาระและเวลาในการสอนของครูลง ครูสามารถนาํเวลาท่ีเหลือไปทาํกิจกรรมท่ี
สาํคญัและจาํเป็นได ้ส่วนประโยชนต่์อผูเ้รียนกมี็หลายประการ กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ไดต้ามความตอ้งการและความสะดวกของตนเอง ทั้งในดา้นเวลาและสถานท่ี และผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติั
ดว้ยตนเอง ตลอดจนสามารถประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนโดยจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัทนัที เป็นการช่วย
เสริมแรงใหแ้ก่ผูเ้รียน เพราะบทเรียนมีสีสัน ภาพ และเสียงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความต่ืนเตน้ ไม่เบ่ือหน่าย สามารถ
เขา้ใจเน้ือหาและกระบวนการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (รุ่งนภา ฟองจินดาวฒัน์, 2533, หนา้    
12 – 13)   

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 ในโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ในช่วงปีการศึกษา 
2549 – 2550 ปรากฏวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยูใ่นระดบัตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน
ท่ีโรงเรียนกาํหนดไวคื้อ ร้อยละ 80.00 อยา่งไรก็ดีครูผูส้อนนบัเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัอย่างยิ่งในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเก่ียวกบัครูท่ีเช่ียวชาญและการขาดแคลนส่ือ หากครูไม่สามารถพฒันา
ตนเองใหต้ามทนัเทคโนโลยทีางการศึกษาใหม่ ๆ หรือไม่มีการสร้างส่ือท่ีช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ยอ่มไม่สามารถทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึนได ้
 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีจะทาํใหผู้เ้รียน
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู
ท่ีเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใน
สาระเทคโนโลยเีพื่อการทาํงานและคอมพิวเตอร์ เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ข้ึนอยา่ง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ครูสามารถใชเ้ป็นส่ือการสอนไดอ้ย่างดีและช่วยให้นกัเรียนมีส่ือการ
เรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2544 รวมทั้งมี
คุณลกัษณะเป็นท่ีพึงประสงคข์องครู อาจารย ์และผูป้กครอง คือเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข นอกจากน้ียงัเป็น
การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จกัปรับตัวให้ทนักบัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ โดยมุ่งหวงัว่าการจดัทาํส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอนคร้ังน้ี นอกจาก
จะเป็นวิธีการท่ีช่วยแกปั้ญหาดงักล่าวมาแลว้ ยงัเป็นการสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัวงการการศึกษาอีกดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ใน
สาระเทคโนโลยเีพ่ือการทาํงานและอาชีพ 
 2. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 3. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบั
นกัเรียนท่ีเรียนตามแผนการสอนปกติ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 1. คะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แตกต่างจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแบบทดสอบ
หลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้ผนการสอนปกติอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

1. ด้านประชากร 
 ประชากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อาํเภอเมือง จังหวดั
สมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 266 คน รวม 8 หอ้งเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 64 คน ใน 2 หอ้งเรียน ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม แบ่งเป็น
หอ้งทดลอง 1 หอ้ง หอ้งควบคุม 1 หอ้ง ในแต่ละหอ้งมีนกัเรียนจาํนวน 32 คน ซ่ึงทางโรงเรียนจดันกัเรียนแบบ
คละความสามารถ คือ มีทั้งนกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยูใ่นหอ้งเดียวกนั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย   
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ในสาระ
เทคโนโลยเีพือ่การทาํงานและอาชีพ 
 2. แบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
“การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ในสาระเทคโนโลยเีพือ่การทาํงานและอาชีพ 
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 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ในสาระเทคโนโลยีเพื่อการทาํงาน
และอาชีพ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลอง ตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
           1. การทดลองรายบุคคล (one to one testing) 
              2. การทดลองกลุ่มเลก็ (small group testing)  
               3. การทดลองภาคสนาม (field testing) 

โดยการทดลองแต่ละขั้นตอนผูว้ิจยัเก็บคะแนนความสามารถในการทาํแบบฝึกหดัและคะแนนทดสอบ
หลงัเรียน เม่ือจบบทเรียนแต่ละบทแลว้ เพือ่นาํมาหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน 

นอกจากน้ีผูว้ิจยั ยงัเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 
1. ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการ

ทดลองภาคสนาม โดยใชแ้บบวดัค่าความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง โดยนาํคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลงัเรียนมาทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ t-test 
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยแผนการเรียนปกติกบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน ทั้ง 2 กลุ่มดว้ยสถิติ t-test 

 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ใน
สาระเทคโนโลยีเพ่ือการทาํงานและอาชีพ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
คือ เม่ือนาํไปทดสอบกบันกัเรียนรายบุคคลจาํนวน 3 คน กลุ่มย่อยจาํนวน 9 คน และกลุ่มทดลองจาํนวน 32 คน 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 86.19/92.38  87.46/92.06 และ 
89.64/92.86 ตามลาํดบั ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ซ่ึงสรุปไดว้่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้
 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ในสาระเทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ สําหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปรากฏว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพึง
พอใจมากท่ีสุด ( X = 4.62, SD = 0.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นก็พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทุกดา้นอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด เช่นเดียวกนั โดยเรียงจากค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดไป
หานอ้ยท่ีสุดได ้ดงัน้ี 1) ดา้นเน้ือหาและการดาํเนินเร่ือง ( X = 4.66, SD = 0.16) 2) ดา้นภาพ ภาษาและเสียง ( X = 
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4.63, SD = 0.14)     3) ดา้นการจดัการกบับทเรียน ( X = 4.63, SD = 0.13) และ4) ดา้นแบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียน ( X = 4.59, SD = 0.15) 
 3. จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง “การใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ในสาระเทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ สําหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปรากฏว่าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 62.75 จากคะแนนเต็ม 70 คิดเป็น
ร้อยละ 89.64 ส่วนคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 29.71 จากคะแนนเต็ม 35 คิดเป็นร้อยละ 
92.86 เม่ือนาํไปทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติ     t-test พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลงั
เรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกิดข้ึน
จริงจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 4. จากการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลงัเรียนของ
นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยใชแ้ผนการสอนปกติกบันกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ในสาระเทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ โดยใช้
สถิติ t-test ปรากฏว่าคะแนนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกนัจากคะแนนของกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
 
อภปิรายผล 
 จากผลการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2003” ในสาระเทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประเด็นท่ีน่าสนใจ
สามารถนาํมาอภิปรายในดา้น ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่เกณฑ ์80/80 
 จากผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2003” ในสาระเทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงพบว่า 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้ งไว ้ คือได้ค่าเท่ากับ 
89.64/92.86 ซ่ึงคลา้ยคลึงกบังานวิจัยของ ประสานพนัธ์ สายสิญจน์ (2544, หน้า 72) ซ่ึงได้สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าดว้ยคอนแทคเตอร์” ผลการวิจยั พบว่า การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโปรแกรมและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ไดค่้าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.65/83.75 มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์80/80 เช่นเดียวกนั นอกจากน้ีงานวิจยัของ   สิริกลุ บุญหมัน่ (2548, บทคดัยอ่) ไดท้าํ
การวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และการคิดวิจารณญาณจากการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีระหว่างวิธีการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเวบ็และวิธีการเรียนปกติ ผลการวิจยัพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเวบ็ เร่ือง การเขียนโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล Microsoft Access มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์86.09/87.99 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 การท่ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้เน่ืองจาก
เป็นไปตามขั้นตอนท่ี ชัยยงค ์พรหมวงศ ์(2532, หนา้ 133-136) กล่าวไวต้ามลาํดบัทุกประเภท จึงทาํให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนไดผ้ลสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวซ่ึ้งคลา้ยกบัแนวคิดและ หลกัการท่ี ชยัยศ เรืองสุวรรณ 
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(2545, หน้า 40-55) ได้กล่าวไว้เก่ียวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนําภาพกราฟิก 
ภาพเคล่ือนไหว สี ใหส้อดคลอ้งกบัภาพกราฟิก และเสียง แทรกอยูใ่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงส่ิงเหล่าน่ี
จะช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บแรงกระตุน้และแรงจูงใจท่ีอยากจะเรียน นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึนจึงทาํใหบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึนไดผ้ลสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า ความพึง
พอใจ ของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด แสดงว่านกัเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ใหบ้รรยากาศความเป็นกนัเอง มีการตอบสนองและเร้าความสนใจ มีการโตต้อบ
ระหว่างผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ (interactive) ขณะเดียวกนัผูเ้รียนยงัสามารถเรียนซํ้ าไดบ่้อย ๆ มีโอกาสสัมผสัการ
เรียนการสอนท่ีแปลกใหม่ ช่วยใหรู้้จกัคิดและปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนไดเ้รียนตามเน้ือหาท่ี
ผูเ้รียนตอ้งการ ไดล้งมือปฏิบติัและมีผลแสดงความกา้วหนา้ทางการเรียนเป็นระยะ ๆ มีความทา้ทาย มีการกระตุน้
ความรู้ความจาํและความสนใจเป็นช่วง ๆ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้นัน่เอง ซ่ึง
ผลการวิจยักค็ลา้ยคลึงกบัผลงานวิจยัของ ปราโมทย ์ชุมนุย้ (2542, หนา้ 65) ซ่ึงทาํการศึกษาคน้ควา้เพื่อพฒันาและ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสุขศึกษา เร่ือง “ส่ิงเสพย์ติดสําหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 5” ซ่ึงผลการทดลองพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.7/82.3 และคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของ จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ ์(2543, หนา้ 78) ซ่ึงไดว้ิจยัเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนบนเครือข่าย เร่ือง “การใช้เคร่ืองมือช่วยค้นสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ตของนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีเรียนวิชาห้องสมุดและวิธีคน้ควา้ ปีการศึกษา 2543” ซ่ึงพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนบนเครือข่ายอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีดว้ยเหตุผลท่ีว่า การออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาจากทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของมนุษย์คือ ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม 
(behaviorism) เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง (stimuli and response) เม่ือนกัเรียนไดเ้รียน
จากบทเรียนคอมพวิเตอร์ จึงทาํใหเ้กิดความรู้และความเพลิดเพลินทาํใหรู้้จกัคิดและปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน ไดล้ง
มือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความสนใจและทราบผลในทนัที จึงเกิดความพึงพอใจในการเรียน 
        3. จากผลการวิจยัพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ีเรียน
แบบปกติ  อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ผลการวิจยัคร้ังน้ีคลา้ยคลึงกบั
งานวิจยัของ ศรินญา วรรณภกัด์ิ (2548,บทคดัยอ่)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” 
สาระเทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ เร่ือง “งานประดิษฐ์ใบตอง” สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ผลการศึกษา
พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 89.00/91.31 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด
ไว ้ 2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระเทคโนโลยีเพ่ือการทาํงานและอาชีพ เร่ือง “งาน
ประดิษฐใ์บตอง” สาํหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
       ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง “การใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003” ในสาระเทคโนโลยีเพื่อการทาํงานและอาชีพ สําหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนมี
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ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ มีการออกแบบบทเรียนให้ผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษาคน้ควา้ และสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง มีการ
วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั มีการประเมินผลการเรียนรู้ ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการคน้พบของบรูนเนอร์ (Bruner) ผูเ้รียนตอ้งมีความรับผิดชอบสูงใน
การศึกษา เป็นผูรู้้จกัขวนขวายใฝ่หาขอ้มูลองคค์วามรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และคน้พบความรู้ไดด้ว้ยตนเองอย่างมี
เหตุผล จึงทาํให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจ กลา้แสดงความคิดเห็น และโตต้อบไดอ้ย่างเสรี เกิดการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการทาํงาน เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการ
สอนเป็นกนัเอง ทาํใหเ้กิดความเพลิดเพลินในการทาํงาน 
 4. จากผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าและนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผูส้อนนกัเรียนกลุ่มทดลองไดใ้ชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ 
สร้างความรู้ ความเขา้ใจ อารมณ์ และทกัษะการปฏิบติัของนกัเรีนไปพร้อมกนั ทาํให้นกัเรียน เรียนรู้ไดดี้และมี
ประสิทธิภาพมากกว่าจึงทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนั นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน จะใหป้ระโยชนไ์ดม้ากกว่าการสอนแบบปกติ ตรงท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองไม่จาํเป็นตอ้ง
มีครูสอนจึงช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองการขาดแคลนครูผูส้อนได ้ ซ่ึงผลการวิจยัคลา้ยคลึงกับผลงานวิจยัของ ประ
มนตรี ภูก่ิงพลอย (2544, หนา้ 67) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาหมอ้แปลง
ไฟฟ้า เร่ือง “การออกแบบและขั้วหมอ้แปลงไฟฟ้าหน่ึงเฟส” โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติกบัการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 81.66/88.88 และนกัศึกษาท่ี
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างจากกลุ่มท่ีเรียนดว้ยการสอนปกติ  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการ
ศึกษาวิจยั ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
     1.1 การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเร่ืองท่ีใหม่สําหรับผูเ้รียน ดงันั้น ครูควรให้

คาํแนะนาํ       แก่ผูเ้รียนโดยให้ศึกษาคาํช้ีแจง และคาํแนะนาํวิธีการศึกษาบทเรียนให้เขา้ใจชัดเจน ก่อนลงมือ
ศึกษาบทเรียน 

     1.2 ครูผูส้อนควรใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสลบักบัการสอนปกติบา้งเพราะทาํใหน้กัเรียน
ไดเ้ปล่ียนวิธีเรียน เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยใหผู้เ้รียนรู้สึกพอใจและไม่เกิดความกดดนัขณะท่ี 
และท่ีสําคญัก็คือผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือโดยตรง เพื่อทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงเกิดทกัษะและการจดจาํท่ี
ยาวนาน ส่งผลใหผู้เ้รียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงข้ึน 

     1.3 การจดักิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ สาํหรับยคุปฏิรูปการศึกษา ความสาํคญัอยู่ท่ีเทคนิคกลวิธีของ
ครูผูส้อน มิใช่สอนตามหนังสือเพียงอย่างเดียว ครูควรตอ้งหาส่ือนวตักรรมท่ีมีคุณค่าและมีความสําคญัต่อการ
เรียนรู้ มาประกอบการเรียนการสอนและวิธีแสวงหาความรู้ของนักเรียนให้กว้างขวางยิ่งข้ึน ซ่ึงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนบัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งหน่ึง  
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     1.4 ในการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูเ้รียนควรมีความพร้อมดา้นความสามารถ
ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในเบ้ืองต้น เช่น การเปิด – ปิดเคร่ือง การเรียกใช้โปรแกรม 
Microsoft Office เป็นตน้ หากผูเ้รียนไม่มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์มาก่อน จะทาํใหเ้กิดปัญหาในการเรียนการ
สอนอยา่งมาก 

 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
     2.1 ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง “การใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 

2003” ผูว้ิจยัไดน้าํมาพฒันาเพยีงส่วนหน่ึงของรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในสาระเทคโนโลยี
เพื่อการทาํงานและอาชีพ ดงันั้น ควรจะมีการพฒันาบทเรียนลกัษณะน้ีให้ครบทุกเน้ือหาของรายวิชา เพื่อเป็น
ประโยชนแ์ก่ผูเ้รียนและผูส้อนต่อไป 

     2.2 ควรมีการวิจยัถึงปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อ
ประโยชนใ์นการพฒันาและปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป 

     2.3 ควรทาํการพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน ๆ และในช่วงชั้นอ่ืน ๆ ดว้ย 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล์ของผูบ้ริโภค 
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล์ของ
ผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีใชแ้ก๊สโซฮอล ์91 และ 95 ในรถยนต ์
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม จาํนวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูล ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล ์ในภาพรวม อยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทาง การจดัจาํหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น 
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 This research aimed at the study the factor effecting the consumer’s behavior of selecting to use the 
gasohol product in Samphran District, Nakhon Pathom Province and to compare the factor of the same, 
classifying in accordance with the population science characteristics. The group of samples were 217 
consumers in Samphran District, Nakhon Pathom Province who filled their cars with gasohol 91 and gasohol 
95. The tool used for collecting information was questionnaire forms. The statistics used in the analysis of 
information were percentage, mean, standard deviation, t-test and variation analysis. 
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 The result of the research found that the consumer were having the opinion view relating to the 
factors effecting the consumer’s behavior of selecting to use the gasohol in the moderate level. When 
considering individually, the price was found to be in the high level while the product, distribution channels and 
marketing promotion were found in the intermediate levels. The result of the comparison factors effecting  the 
consumer’s behavior of selecting to use the gasohol, classifying in accordance with the population science 
characteristics found that the consumers with different occupations were having their overall views differently 
at the statistical significance of 0.01 level. 
 
ความนํา 
  เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัอยูใ่นภาวะท่ีราคานํ้ามนัพุง่สูงข้ึนอยา่งไม่หยดุน่ิงบวกกบัปริมาณนํ้ามนัดิบ ท่ี
ลดนอ้ยลง ทาํใหห้ลายประเทศหนัมาใหค้วามสนใจกบัพลงังานทดแทน และแหล่งพลงังานจากแหล่งอ่ืน ๆ ซ่ึงหน่ึงใน
หลายวิธีคือ การใชเ้อทานอล โดยพบว่าการใชเ้อทานอลเป็นเช้ือเพลิงในรถยนตไ์ม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลห์รือดีโซฮอล์
ไดรั้บความนิยมมากข้ึน ซ่ึงความจริงแลว้หลายประเทศมีการทดลองใชม้าเป็นเวลาหลายปีแลว้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  
บราซิล และรัสเซีย เป็นตน้  แก๊สโซฮอลใ์นประเทศไทยเกิดข้ึนในปี  พ.ศ. 2528  เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
ไดท้รงเล็งเห็นว่า  ประเทศไทยอาจประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ ามนัและปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกตํ่า จึง
ทรงมีพระราชดาํริให้โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาศึกษาเอทานอล เป็นแอลกอฮอลท่ี์แปรรูปมาจากพืชจาํพวก
แป้งและนํ้าตาลโดยผา่นกระบวนการหมกั  ซ่ึงประเทศไทยมีพชืผลทางการเกษตรหลายชนิดท่ีสามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตแอลกอฮอลไ์ด ้ เช่น  มนัสาํปะหลงั ออ้ย หวัผกักาดหวาน ขา้วโพด ขา้ว และธญัพืชต่าง ๆ เป็นตน้  แต่ยงัไม่
เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะตน้ทุนในการผลิตสูงมากจนไดผ้ลไม่คุม้ค่า จึงไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด  อย่างไรก็ดี  
จากการศึกษาวิจยัมาตลอด  พบว่ามนัสําปะหลงัและออ้ยจดัเป็นพืชท่ีมีแนวโนม้ในการนาํมาผลิตแอลกอฮอลไ์ดม้าก
ท่ีสุด การนาํออ้ยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ โดยสํานักงานคณะกรรมการเอทานอล กระทรวงอุตสาหกรรมไดม้อบ
ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลทั้งส้ิน  24  โรง มีกาํลงัการผลิตรวม  4,210,000  ลิตร/วนัโดยการนาํเอาแอลกอฮอลท่ี์
ผลิตไดม้าผสมกบันํ้ามนัเบนซินผลิตเป็นนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
   จากแนวพระราชดาํรัส ไดใ้หห้น่วยงานรัฐและเอกชนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาแอลกอฮอลท่ี์ใชเ้ติม
รถยนตอ์ย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นแก๊สโซฮอลใ์นปัจจุบนั สามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม และ
สามารถเติมสลบัหรือผสมกบันํ้ ามนัเบนซินโดยไม่ตอ้งรอใหน้ํ้ ามนัหมดถงั ซ่ึงนอกจากจะมีคุณสมบติัการใชง้านเทียบเท่า
นํ้ามนัเบนซินทัว่ไปแลว้ ผลจากการใชเ้อทานอลเป็นส่วนผสม ทาํใหแ้ก๊สโซฮอลมี์ราคาถูกกว่า 4 บาทต่อลิตร  เน่ืองจาก
แก๊สโซฮอลย์งัไม่แพร่หลาย มีเพียงผูใ้ชว้งแคบเท่านั้น  ทาํใหป้ระชาชนยงัไม่มัน่ใจในคุณภาพ  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจ
ท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอลข์องผูบ้ริโภค อาํเภอสามพรานจงัหวดันครปฐม  เพื่อให้
ไดข้อ้มูลไปใช้ประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนให้เกิดการใชแ้ก๊สโซฮอล์เพ่ิมมากข้ึน และ
เพือ่ใหแ้ก๊สโซฮอลป์ระสบความสาํเร็จในการเป็นพลงังานทดแทนของชาติต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
   1.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผูบ้ริโภค อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม 
   2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผูบ้ริโภค  จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
   ปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการ เ ลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผู ้บ ริโภค   จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  ผูท่ี้ใชแ้ก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ในรถยนต์ อาํเภอสามพราน จังหวดั
นครปฐม เดือนสิงหาคม จาํนวนประมาณ 500 คน เฉพาะเจาะจง 5 ป๊ัม คือ ป๊ัม ปตท. อยู่ในโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจ, ป๊ัมบางจาก อยู่ขา้งโรงเรียนสามพรานวิทยา, ป๊ัมเอสโซ่ อยู่ขา้งคุม้สามพราน, ป๊ัมเชลล์ อยู่ถนนพุทธ
มณฑล สาย 7,  และป๊ัมปิโตรนาส อยู่ถนนพุทธมณฑล สาย 8 เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 217 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ขอ้ 
 2.  พฤติกรรมการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล ์จาํนวน 9 ขอ้ 
 3.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล ์รวม 4 ดา้น จาํนวน 13 ขอ้ 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ใช้แก๊สโซฮอล์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 217 คน ไดแ้บบสอบถาม         
คืนมา จาํนวน 217 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไป และพฤติกรรมการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล ์โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอลข์องผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  
โดยใชค่้าเฉล่ีย    และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ  52.53  อาย ุ20-30 ปี  ร้อยละ  35.94  รองลงมา  
อายุต ํ่ากว่า  31-40  ปี ร้อยละ 29.95 อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ  32.73  รองลงมา  พนกังานบริษทั  ร้อยละ  28.57 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001-20,000 บาท ร้อยละ 41.01 รองลงมา ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 27.65  
        การวเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ 
  ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล ์รายการต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.  ท่านใช้บริการเติมแก๊สโซฮอล์ป๊ัมใด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้ป๊ัม ปตท. ร้อยละ 20.73 
รองลงมา ป๊ัมบางจาก เท่ากบัป๊ัมเชลล ์ร้อยละ 20.28 และนอ้ยท่ีสุด ป๊ัมปิโตรนาส ร้อยละ 18.89 
  2. ท่านใช้รถยี่ห้ออะไร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้รถยี่ห้อโตโยตา้ ร้อยละ 35.94 รองลงมา  รถยี่ห้อ
ฮอนดา้ ร้อยละ 21.66 และนอ้ยท่ีสุดรถยีห่อ้มาสดา้ ร้อยละ 5.53 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศหญิง อายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
  3.  สาเหตุที่ท่านเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช ้เพราะราคาถูกกว่านํ้ ามนัเบนซิน 
ร้อยละ 41.48 รองลงมา ลดมลพิษและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 23.04 และนอ้ยท่ีสุด ช่วยใหเ้กษตรกรเพ่ิมผลผลิต
และมีรายไดสู้งข้ึน ร้อยละ 2.67 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศหญิง อายุ 20-30 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 
บาท 
  4.  ลักษณะการใช้แก๊สโซฮอล์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใชเ้ฉพาะแก๊สโซฮอล ์100% ร้อยละ 51.15 
รองลงมา ใชแ้ก๊สโซฮอลส์ลบักบัเบนซิน 60% ร้อยละ 19.82 และนอ้ยท่ีสุด ใชแ้ก๊สโซฮอลส์ลบักบัเบนซิน 20% 
ร้อยละ 2.30 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  5.  การใช้แก๊สโซฮอล์แล้วอัตราเร่งของเคร่ืองยนต์เป็นอย่างไร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชแ้ลว้อตัรา 
เร่งของเคร่ืองยนต์ปกติ ร้อยละ 75.58 รองลงมา เคร่ืองยนต์สะดุด ร้อยละ 14.28 และน้อยท่ีสุด ดีกว่าเบนซิน             
ร้อยละ 10.14 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี, 31-40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป 
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท และ 
20,001-30,000 บาท 
  6.  ท่านคดิว่านํ้ามันชนิดใดมีการระเหยของนํา้มันเร็วกว่ากัน ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คิดว่าการระเหย
ของนํ้ามนัเท่ากนั ร้อยละ 47.93 รองลงมา เบนซิน ร้อยละ 29.49 และนอ้ยท่ีสุด แก๊สโซฮอล ์ร้อยละ 22.58 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี, 31-40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป 
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา และธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 102

  7. ท่านใช้แก๊สโซฮอล์ชนิดใด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้ แก๊สโซฮอล์ 95 ร้อยละ 59.45 และ           
แก๊สโซฮอล ์91 ร้อยละ 40.55 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี, 31-40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 
10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  8.  การส่งเสริมภาครัฐข้อใดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์มากท่ีสุด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เลือกใชแ้ก๊สโซฮอลเ์พราะการกาํหนดราคาตํ่ากว่าราคาเบนซิน ร้อยละ 52.53 รองลงมา มีการศึกษาวิจยัและพฒันา
มาตรฐานแก๊สโซฮอล ์ร้อยละ 20.74 และนอ้ยท่ีสุด การประชาสมัพนัธ์ใหห้นัมาใชแ้ก๊สโซฮอล ์ร้อยละ 11.06 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี และ31-40 ปี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
  9.  อนาคตถ้านํา้มันมีราคาสูงขึน้ ท่านคิดจะเปล่ียนไปใช้พลังงานทดแทนอ่ืน  ๆหรือไม่ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่คิดว่าเปล่ียน ร้อยละ 49.31 รองลงมา รอดูราคานํ้ ามนั ร้อยละ 44.70 และนอ้ยท่ีสุด ไม่เปล่ียน ร้อยละ 
5.99 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี และ 40 ปีข้ึนไป อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษทั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, 
20,001-30,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป 
 2.   การวเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้บริโภค  
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล ์        
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.33) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.50-3.53) 2 รายการ คือ 
  1.  แก๊สโซฮอลมี์คุณภาพเทียบเท่ากบันํ้ามนัเบนซิน 
  2.  ความปลอดภยัในการใชง้าน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท 
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.73-4.10) ทุกรายการ คือ 
  1.  ราคามีผลต่อการตดัสินใจเติมแก๊สโซฮอล ์
  2.  ราคาของแก๊สโซฮอลมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี, อาย ุ31-40 ปี และ40 ปีข้ึนไป อาชีพ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, อาชีพพนกังานบริษทั และอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 
10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 
  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X = 3.28) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.14-3.44) ทุกรายการ คือ 
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  1.  มีความสะดวกในการเติมแก๊สโซฮอลไ์ดทุ้กป๊ัม 
  2.  มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน เช่น หอ้งนํ้ า ร้านมินิมาร์ท ภายในป๊ัม 
  3.  มีสถานท่ีขวา้งขวางในการเติมแก๊สโซฮอล ์
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายตุ ํ่ากว่า 20 ปี, อาย ุ20-30 ปี และอาย ุ40 ปีข้ึนไป อาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท และ 10,001-20,000 บาท 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.34) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57-3.63) 2 รายการ คือ 
  1.  นโยบายประหยดัพลงังานของรัฐส่งผลใหใ้ชแ้ก๊สโซฮอล ์
  2.  การสนบัสนุนและส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลจ์ากรัฐบาล 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี, อายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท 
และ 30,000 ข้ึนไป 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้บริโภค จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล ์ของผูบ้ริโภค จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั   
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความปลอดภยัในการใชง้าน  
  และผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จาํนวน 1 รายการ คือ ทาํใหส้มรรถนะของเคร่ืองยนตดี์ข้ึน 
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่าง   
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกัน และอาชีพต่างกัน                   
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคามีผลต่อการตดัสินใจ
เติมแก๊สโซฮอล ์
  และผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาของแก๊สโซฮอลมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีส่ิงอาํนวย              
ความสะดวกครบครัน เช่น หอ้งนํ้ า ร้านมินิมาร์ท ภายในป๊ัม 
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  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ นโยบายประหยดัพลงังานของรัฐส่งผลให้ใช ้  
แก๊สโซฮอล ์
  และผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จาํนวน 1 รายการ คือ การสนบัสนุนและส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลจ์ากรัฐบาล 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผูบ้ริโภค อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ  52.53  อายุ 20-30 ปี  ร้อยละ  35.94  
อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ  32.73 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 41.01 ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ธีรพรรค ์ คงจนัทร์ (2548) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชน้ํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์
95 ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี มีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา
ตรีหรือสูงกว่า อาชีพรับจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดส่้วนตวัเฉล่ียมากกว่า 30,000 บาท และใชร้ถยนตท่ี์มี
ขนาดเคร่ืองยนตข์นาด 1,6001-2,000 ซีซี และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พีรยทุธ  สุทธิจรัสโรจน ์(2548) ศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการใชแ้ก๊สโซฮอล ์95 ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ลกัษณะทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการและ
รัฐวิสาหกิจ มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูบ้ริโภค นัน่คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือพนกังานบริษทัเอกชน  ท่ีมีรายไดม้ากกว่า 
10,000 บาท จึงจะสามารถใชร้ถยนตน์ัน่ส่วนบุคคลได ้เพราะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่านํ้ ามนั ค่าดูแลรักษาสภาพ
ของรถยนต์ รวมทั้ง รถยนต์ตอ้งมีการประกนัภยัอย่างน้อยประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากการใช้
ชีวิตโดยปกติทัว่ไป 
 2.    พฤติกรรมการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์   
  ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล ์สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1  สาเหตุท่ีท่านเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะราคาถูกกว่านํ้ ามัน
เบนซิน ร้อยละ 41.48 รองลงมา ลดมลพษิและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 23.04 
  2.2  ลกัษณะการใชแ้ก๊สโซฮอล ์ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกใชเ้ฉพาะแก๊สโซฮอล ์100% ร้อยละ 
51.15 รองลงมา ใชแ้ก๊สโซฮอลส์ลบักบัเบนซิน 60% ร้อยละ 19.82 
  2.3 ท่านใชแ้ก๊สโซฮอลช์นิดใด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชแ้ก๊สโซฮอล ์95 ร้อยละ 59.45 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 105

  2.4 การส่งเสริมภาครัฐขอ้ใดมีอิทธิพลต่อการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอลม์ากท่ีสุด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
เลือกใชแ้ก๊สโซฮอลเ์พราะการกาํหนดราคาตํ่ากว่าราคาเบนซิน ร้อยละ 52.53 รองลงมา มีการศึกษาวิจยัและพฒันา
มาตรฐานแก๊สโซฮอล ์ร้อยละ 20.74 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พีรยุทธ  สุทธิจรัสโรจน์ (2548) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการใช้
แก๊สโซฮอล์ 95 ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ใช้แก๊สโซฮอล์ 95 อย่างเดียว สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้แก๊ส
โซฮอล ์95 สลบักบันํ้ามนัเบนซิน 95 เน่ืองจากไม่มัน่ใจในขีดความสามารถของเคร่ืองยนตก์บัการใชแ้ก๊สโซฮอล ์
95 แต่ใชเ้พ่ือช่วยชาติลดการนาํเขา้ของนํ้ ามนั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัแก๊สโซฮอล ์95 ในระดบัปานกลาง
จากโทรทศัน์ และการส่งเสริมของภาครัฐท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล ์95 คือ การกาํหนดราคาตํ่ากว่า
ราคาเบนซิน 95 จากขอ้คน้พบดงักล่าว สอดคลอ้งกับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคตามคาํกล่าวของ คอตเลอร์ 
(Kotler, 2003) ท่ีว่า ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภณัฑ ์
และความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของบุคคลเกิดจากประสบการณ์ และความรู้ในอดีตของผูซ้ื้อ ส่วน
ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทาํงานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาด และฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งพยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม รวมทั้ง ในสถานเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีกาํลงัประสบสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลจึงมีนโยบายใหป้ระชาชนลดค่าใชจ่้าย โดยการใชน้ํ้ ามนั
แก๊สโซฮอล ์ซ่ึงมีราคาตํ่ากว่านํ้ ามนัเบนซินลิตรละประมาณ 7-8 บาท และมีความปลอดภยัในการใชเ้ช่นเดียวกบั
นํ้ามนัเบนซิน 
 3.    ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้บริโภค 
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอลข์องผูบ้ริโภค ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X = 3.33) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( X = 3.28) และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.34) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ พีรยทุธ  สุทธิจรัสโรจน์ (2548) ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูบ้ริโภคมีทศันคติในการบริโภคแก๊ส
โซฮอล ์95 ในดา้นต่าง ๆ พบว่า ดา้นราคามีทศันคติ อยู่ในระดบัมาก ส่วนระดบัทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นสถานท่ี อยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รามนรี ฉิมวารุณ 
(2545) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใชแ้ก๊สโซฮอล ์พบว่า ผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็นต่อการใชแ้ก๊สโซฮอล์ โดยรวมมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม  ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า 
ดา้นผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมปานกลาง ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความเหมาะสมมาก ส่วนดา้น
การจดัจาํหน่ายมีความเหมาะสมนอ้ย จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย ์นัน่คือ ราคาจะเป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อการตดัสินใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การชาํระคา่บริการท่ีจาํเป็นตอ้งจ่าย จึงตอ้งการเสียค่าบริการ
ในราคาท่ีตํ่ากว่า ถ้าสามารถเลือกได้ นั่นก็คือ ราคาของแก๊สโซฮอล์ท่ีมีราคาตํ่ากว่านํ้ ามันเบนซินถึงลิตรละ
ประมาณ 7-8 บาท และผูใ้ชร้ถยนตจ์าํเป็นตอ้งเติมนํ้ามนัอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง 
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 4.    การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้บริโภค จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์       
  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอลข์องผูบ้ริโภค จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็น ในภาพรวม ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามระดบัอายุ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผูท่ี้มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับเพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้ก๊ส
โซฮอล ์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รามนรี  ฉิมวารุณ (2545) ท่ี
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชแ้ก๊สโซฮอล ์โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นัยสําคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธีรพรรค ์ คงจนัทร์ (2548) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ และ
อาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในการใชน้ํ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ จากขอ้คน้พบดังกล่าว ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ และอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้แก๊สโซฮอล ์
แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูท่ี้มีอายตุ่างกนั ย่อมมีประสบการณ์ต่างกนั ทาํใหมี้ทศันคติต่อส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนั
ดว้ย รวมทั้ง อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อรายไดส่้วนบุคคลแตกต่างกนัดว้ย ผูท่ี้มีรายไดสู้ง อาจไม่คาํนึงถึงการ
ประหยดัค่าใชจ่้าย โดยเฉพาะผูท่ี้มีตาํแหน่งหนา้ท่ีระดบัสูง บางคร้ังตอ้งจาํเป็นท่ีจะรักษาหนา้ตา และภาพลกัษณ์
ของตนเองใหดู้ดี หรูหรา และงามสง่า จึงไม่ไดค้าํนึงถึงเร่ืองการประหยดัค่าใชจ่้ายมากนกั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ซ่ึงสรุปไดว้่า ผูบ้ริโภคแก๊สโซฮอล ์ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
คือ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการเลือกใชแ้ก๊สโซฮอล ์โดยรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นราคา อยู่
ในระดบัมาก ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง หรือหน่วยงานภาครัฐควรนาํไปพิจารณาเป็นแนวทางในการส่งเสริม และ
สนบัสนุนใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 2.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม
การเลือกใชแ้ก๊สโซฮอลข์องผูบ้ริโภค ในจงัหวดัอ่ืน ๆ ได ้
 3.  ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยสามารถนําไปศึกษาเชิงพฤติกรรมในการบริโภคแก๊สโซฮอล์ คือ ให้
ผูบ้ริโภคเกิดการใชแ้ก๊สโซฮอลเ์พิม่ข้ึน และสามารถทดแทนนํ้ามนัเบนซินได ้
 4.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริหารป๊ัมนํ้ ามนัควรใหค้วามสนใจ 
เก่ียวกบัเร่ืองหอ้งนํ้ า และร้านมินิมาร์ท ภายในป๊ัม เพื่อมีความสะดวกสบายในการเขา้รับบริการในป๊ัมนํ้ ามนัอยา่ง
ครบครัน 
 5.  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัทางดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีสินคา้อ่ืน ๆ ในการแจกหรือแถม
สินคา้ เพือ่ใหมี้ความหลากหลายในจูงใจใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจเลือกใชม้ากข้ึน 
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ความคดิเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 ในเขตอําเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ* 

Opinions towards the Efficiency of Service Management of Tambon 
Administrative Organizations in Bangbo Distr ict, Samutprakarn Province. 

 
นางสาวภิญญาพชัญ ์ พลูสวสัด์ิ** 

Miss.Pinyapat  Poonsawat 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลและประชาชนผูรั้บบริการ ตามตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระหว่างบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ
ประชาชนผูรั้บบริการ 4) ศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะของบุคลากรและประชาชนผูรั้บบริการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง 7 แห่ง ในเขตอาํเภอบาง
บ่อ จาํนวน 226 คน และประชาชนผูรั้บบริการจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดงักล่าว จาํนวน 382 คน ผูว้ิจยัเกบ็
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพ้ืนฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ทั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลและประชาชนผูรั้บบริการมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 2) 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นภายในกลุ่มบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และบุคลากรท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แต่บุคลากรท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และตาํแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาํบลต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั สําหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นภายในกลุ่มของประชาชนผูรั้บบริการ 
พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ  อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการรับบริการ
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั     3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล และประชาชนผูรั้บบริการ พบวา่ โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) จากการประมวลความคิดเห็นเพ่ิมเติม พบว่า บุคลากรขององคก์ารบริหาร
                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ส่วนตาํบลมีความคิดเห็นวา่ยงัขาดแคลนผูมี้ความรู้ความสามารถในการทาํงาน จึงเสนอแนะใหมี้การอบรมเพื่อให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนประชาชนผูรั้บบริการ มีความคิดเห็นว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สามารถดาํเนินงานบางดา้นไดดี้ แต่บางเร่ืองยงัล่าชา้ จึงเสนอแนะให้ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและดาํเนินงานต่างๆ ใหท้ัว่ถึงและครบถว้นทุกภารกิจ 
 
Abstract 
 This study aimed to 1) assess the opinions towards the efficiency of service management of tambon 
administrative organizations in Bango District, Samutprakarn Province 2) compare the opinions within the 
group of the staffs of tambon administrative organizations and within the group of  the people served by those 
organizations by personal variables 3) compare the opinions between the group of the staffs of tambon 
administrative organizations and the group of the people served by tambon administrative organizations 4) 
study comments and suggestions of the two groups. The samples composed of 226 staffs of 7 tambon 
administrative organizations and 382 people served by those organizations. The data were gathered by 
questionnaires and were analysed by percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The research results showed that 1) the opinions of the staffs of tambon administrative organiaztions 
and the people served by those organizations, in overall were at a moderate level 2) comparing within the group 
of the staffs of tambon administrative organizations, it found that the ones with different ages and work 
experiences had significantly different opinions in overall at the statistical level .05, the ones with different 
salaries had significantly different opionions in overall at the statistical level .01, but the ones with different 
sexes, education levels and positions did not have different opinions. Comparing within the group of the people, 
it found that the ones with different sexes, ages, education levels, careers, salaries and served experiences, in 
overall did not have different opinions 3) comparing between the staffs of tambon administrative organiaztions 
and the people served by those organizations, it found that both groups in overall did not have different 
opinions, but considering dimension by dimension, the opinions towards promoting in education, religion and 
culture dimension were significantly different at the statistical level .01. 4) analyzing comments and suggestions 
of the two groups, it found that the staffs mentioned about the lack of efficient personels so the organizations 
should set suitable training to improve their competencies and the people suggested to develop better work 
performance of  the staffs in order to cover all duties and improve the organization efficiency.   
 
ความนํา 

 “องค์การบริหารส่วนตาํบล  หรือ  อบต.”  เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบล่าสุด  ท่ีมี
วิวฒันาการมาจากสภาตาํบล  เหตุท่ีมีการจัดตั้ งองค์การบริหารส่วนตาํบลข้ึนมาใหม่นั้น  เน่ืองจากรัฐบาลมี
นโยบายท่ีจะกระจายอาํนาจไปสู่ประชาชนใหม้ากข้ึนจึงไดพ้ิจารณาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบั “สภาตาํบล”  ท่ีมี
อยูเ่ดิมเสียใหม่  และไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537  โดย
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ให้มีการยกฐานะสภาตาํบลท่ีมีรายได้ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบใหม่  
เรียกวา่  “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล”  และไดมี้การปรับปรุงพระราชบญัญติัน้ีมาจนถึงฉบบัปัจจุบนั  คือ  ฉบบัท่ี 5 
พ.ศ. 2546 (วิทยาลยัการปกครอง, 2545 อา้งถึงใน ยติุธรรม ซิงค,์ 2546, หนา้ 1)   

การดาํเนินการกระจายอาํนาจการปกครอง  ในรูปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ของประเทศไทย   
เป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเล็กท่ีสุด   มีจาํนวนมากท่ีสุดถึง  6,157  แห่ง  (www.thailocaladmin.go.th, 
เขา้ถึงเม่ือ  15  สิงหาคม 2551) โดยท่ีอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  แบ่งเขตการปกครองยอ่ยเป็น  8  ตาํบล   
74  หมู่บา้น  และกาํกบัดูแลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  7  แห่ง  ไดแ้ก่    องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองด่าน   
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางบ่อ   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นระกาศ   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางพลีนอ้ย   
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางเพรียง   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปร็ง  และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลอง นิยม
ยาตรา  (www.thaitambon.com, เขา้ถึงเม่ือ15 ธันวาคม 2550)    ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นองคก์รท่ี
รับผิดชอบพื้นท่ีตาํบล  หมู่บา้น  อนัถือว่าเป็นรากฐานสําคญัของประเทศ  และมีอาํนาจหน้าท่ีท่ีตอ้งจดัทาํหลาย
ดา้น  ซ่ึงในการดาํเนินงานดงักล่าวนั้นกมี็ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานอยูห่ลายประการ  เช่น  ปัญหาขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงส่งผลใหโ้ครงการและกิจกรรมต่างๆ  มิไดต้อบสนองต่อปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง และปัญหาดา้นงบประมาณในการบริหารงาน  ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยงัมีรายไดน้อ้ย  
ไม่เพียงพอกับการนาํไปพฒันาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นท่ี  เป็นตน้ (ชูชัย ศุภวงศ์, 2542, หน้า 18-20)  
นอกจากน้ีก็ยงัมีปัญหาในดา้นบุคลากร  ด้านการพฒันาองค์กร และด้านอ่ืนๆ  (วุฒิชัย มณีโชติ,2547,หน้า 4)  
อยา่งไรกดี็  ประชาชนผูรั้บบริการยอ่มเกิดความคาดหวงัว่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะสามารถใหบ้ริการท่ีดีและ
แกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน  แต่ในการปฏิบติังานจริงจะประสบผลสําเร็จได้มากน้อย
เพียงใด  ย่อมข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของการบริหารและการจดัการทรัพยากรต่างๆ ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
มีอยู ่  

ผูว้ิจัย  ในฐานะพนักงานส่วนตาํบล  สังกัดองค์การบริหารส่วนตาํบลคลองด่าน  อาํเภอบางบ่อ  
จงัหวดัสมุทรปราการ  มีความสนใจท่ีจะศึกษา  เร่ือง  ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  เน่ืองจากพิจารณาเห็นว่าความสามารถในการพฒันาและจดัการกบั
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะเป็นดชันีช้ีวดัประสิทธิผลของการ
พฒันาทอ้งถ่ิน  ใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายของการ
กระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง  ผลการศึกษาดงักล่าวจะสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและ
พฒันาประสิทธิภาพของการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางบ่อใหสู้งข้ึนได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.    เพื่อประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล    
ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ 

2.    เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และ
ประชาชนผูรั้บบริการ  ตามตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคล  
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3.   เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ  ระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล และประชาชน
ผูรั้บบริการ  

4.    เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะของบุคลากร และประชาชนผูรั้บบริการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
สมมุติฐานของการวจิยั 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล  และประชาชนผูรั้บบริการจากองค์การบริหารส่วนตาํบล      
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดั
สมุทรปราการ  แตกต่างกนั 

     
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1.   ประชากร  
                        ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
                1.1   บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง  7  แห่ง  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  ซ่ึงมีจาํนวน
บุคลากร  509  คน       

                1.2  ประชาชนผูรั้บบริการจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง  7  แห่ง  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  
ซ่ึงมีจาํนวนประชาชนผูรั้บบริการ  71,870  คน   
 2.    กลุ่มตัวอย่าง 
                กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
                                2.1   บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง  7  แห่ง  ในเขตอาํเภอบางบ่อ จาํนวน 226 คน      

         2.2   ประชาชนผูรั้บบริการจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้ง 7 แห่ง  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  
จาํนวน  382  คน      
 3.   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  แบบสอบถาม  ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนโดยอิงแนวคิดและทฤษฏี
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน  ท่ีความเช่ือมัน่  98%  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น   3  ส่วน  ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ  แบ่งออกเป็น  
2  ชุด   
  ชุดท่ี  1  สาํหรับบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

ชุดท่ี  2  สาํหรับประชาชนผูรั้บบริการ   
  ส่วนท่ี 2  ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดั

สมุทรปราการ  ในดา้นต่างๆ  8  ดา้น  มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (rating  scales)  5  ระดบั  
ตามแบบของลิเคิร์ต  (Likert’s  scales)   



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 112

  ส่วนท่ี 3   ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ  มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (open  ended)  
เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยเสรี เก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  ท่ีใหบ้ริการหรือไดรั้บบริการอยูใ่นดา้นต่างๆ 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ขั้นตอนของการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  มีดงัน้ี 

 4.1   ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูว้ิจัย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  ถึง  นายกองค์การ
บริหารส่วนตาํบลทุกแห่งในเขตอาํเภอบางบ่อ  จังหวดัสมุทรปราการ  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม 

 4.2   ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล  และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ดว้ยตนเองและผา่น
ผูน้าํหมู่บา้น 

 4.3   ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืน ระหว่างเดือนเมษายน 2552 – เดือนมิถุนายน 2552 
 5.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ประกอบดว้ยค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าที   
ค่าเอฟ  และการวิเคราะห์เน้ือหา   
 
สรุปผลการวจิยั 
     ผลของการวิจยั  สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในเขตอําเภอ     
บางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร      
                   ส่วนตาํบล  ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล     

  (n  =  226) 
ด้านที่ การดาํเนินงานตามอํานาจหน้าที่ X SD ระดับของ 

 ขององค์การบริหารส่วนตําบล ความคดิเห็น 
1 การจดัใหมี้  และการบาํรุงรักษาทางนํ้า  และทางบก 3.63 0.61 สูง 
2 การรักษาความสะอาดของถนน  ทางนํ้า  ทางเดิน 3.38 0.67 ปานกลาง 

 และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอย  และส่ิง
3 การป้องกนั  และระงบัโรคติดต่อ 3.41 0.67 ปานกลาง 
4 การป้องกนั  และบรรเทาสาธารณภยั 3.42 0.70 ปานกลาง 
5 การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 3.82 0.65 สูง 
6 การส่งเสริมพฒันาสตรี  เดก็  เยาวชน  ผูสู้งอายุ 3.64 0.64 สูง 

 และผูพ้ิการ 
7 การคุม้ครอง  ดูแล  และบาํรุงรักษา 3.32 0.71 ปานกลาง 

 และส่ิงแวดลอ้ม 
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8 การบาํรุงรักษา  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา 3.27 0.81 ปานกลาง
 และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน    

ภาพรวม 3.50 0.56 ปานกลาง
   
        จากตารางท่ี 1  พบวา่  ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.50 SD = 0.56) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น   พบว่า   ดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ซ่ึงเป็น
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (X = 3.82 SD = 0.65)   และดา้นการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.27  SD. = 0.81) ซ่ึงเป็นคา่เฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
           
           2.  ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   ในเขตอําเภอ
บางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยประชาชนผู้ รับบริการ  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2         
ตารางท่ี 2   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร 
                    ส่วนตาํบล  ตามความคิดเห็นของประชาชนผูรั้บบริการ     

  (n  =  382)
ด้านที่ การดาํเนินงานตามอํานาจหน้าที่ X SD ระดับของ

 ขององค์การบริหารส่วนตําบล ความคดิเห็น
1 การจดัใหมี้  และการบาํรุงรักษาทางนํ้า  และทางบก 3.54 0.73 สูง 
2 การรักษาความสะอาดของถนน  ทางนํ้ า  ทางเดิน 3.40 0.77 ปานกลาง

 และท่ีสาธารณะ  รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอย  และส่ิง   
3 การป้องกนั  และระงบัโรคติดต่อ 3.40 0.74 ปานกลาง
4 การป้องกนั  และบรรเทาสาธารณภยั 3.33 0.78 ปานกลาง
5 การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 3.66 0.76 สูง 
6 การส่งเสริมพฒันาสตรี  เดก็  เยาวชน  ผูสู้งอายุ 3.54 0.70 สูง 

 และผูพ้ิการ   
7 การคุม้ครอง  ดูแล  และบาํรุงรักษา 3.27 0.74 ปานกลาง

 และส่ิงแวดลอ้ม   
8 การบาํรุงรักษา  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา 3.32 0.79 ปานกลาง

 และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน   
ภาพรวม 3.44 0.65 ปานกลาง

 
        จากตารางท่ี 2  พบว่า  ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตามความคิดเห็น
ของประชาชนผูรั้บบริการ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.44  SD = 0.65)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  
พบวา่  ดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง          
(X = 3.66  SD = 0.76)  และดา้นการคุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.27  SD = 0.74)  ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด           
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               3.  การเปรียบเทียบความคดิเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล    
ในเขตอําเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ภายในกลุ่มบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
              การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ภายในกลุ่มบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   พบวา่ 
  3.1  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีเพศและวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกนั  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั 
  3.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (F=5.49* Sig=0.02)    เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั  ดา้นการรักษาความ
สะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และดา้นการส่งเสริม
พฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=4.33* Sig=0.04 
และ F=4.69* Sig=0.03 ตามลาํดบั)    ส่วนดา้นการคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 (F=14.01** Sig=0.00)   
  3.3  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนตําบลต่างกนั  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั    
แต่เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า    มีความคิดเห็นเก่ียวกบั  ดา้นการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผู ้
พิการ     และด้านการบาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=2.64* Sig=0.04  และ  F=2.49* Sig=0.04 ตามลาํดบั)   
  3.4  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็น
เก่ียวกบั  ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี
ระดบั .01 (F=4.45**  Sig=0.00)    เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั  ดา้นการจดัใหมี้และการ
บาํรุงรักษาทางนํ้าและทางบก     และดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒัธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=2.71* Sig=0.02  และ  F=2.43* Sig=0.04 ตามลาํดบั)     ส่วนดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหลือ  บุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01  (F=3.33** Sig=0.01 ,  F=3.60** Sig=0.00 , F=3.41** Sig=0.01 , F=5.91** Sig=0.00 และ F=3.50** 
Sig=0.01 ตามลาํดบั)           

3.5  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล      
โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=2.97* Sig=0.03)    เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบั  ดา้นการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ     ดา้นการคุม้ครอง ดูแล
และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     และดา้นการบาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=2.97* Sig=0.03  ,  
F=2.64* Sig=0.05  และ  F=3.06* Sig=0.03 ตามลาํดบั)   ส่วนดา้นการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า 
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ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
(F=3.60** Sig=0.01)      
       4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ภายในกลุ่มประชาชนผู้ รับบริการ 
  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ภายในกลุ่มประชาชนผูรั้บบริการ  พบวา่   
  4.1  ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีเพศและวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  4.2  ประชาชนผู ้รับบริการ  ท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ประชาชน
ผูรั้บบริการ  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั  ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (F=2.68* Sig=0.05)     และดา้นการบาํรุงรักษา  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (F=5.85** Sig=0.00)   
  4.3  ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบั  ดา้นการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล     และดา้นการบาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (F=2.38* Sig=0.04  ทั้ง 2 ดา้น)    
     4.4  ประชาชนผูรั้บบริการ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบั  ดา้นการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 (F=2.75* Sig=0.02)   
  4.5  ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีประสบการณ์ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวม            
ไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั  ดา้นการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (t= -2.02* Sig=0.04)  
       5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ในเขตอําเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างกลุ่มบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล และ กลุ่ม
ประชาชนผู้ รับบริการ   
       พบว่า  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และประชาชนผูรั้บบริการ  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั    เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล  และประชาชน
ผูรั้บบริการ  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  (F= -2.72** Sig=0.01)  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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      6.  ความคดิเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ 
                       6.1  ความคิดเห็นเพิม่เติมของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีดงัน้ี 
     6.1.1  บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทาํงาน  ยงัมีจาํนวนไม่
พอเพียง   
      6.1.2  บุคลากรยงัขาดความสามคัคีและการทาํงานท่ีประสานกนั 
      6.1.3  มีการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการจนเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน   
      6.1.4  บุคลากรมีความพร้อม  เขา้ถึงประชาชนและเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วม 
                    6.2  ขอ้เสนอแนะของบุคลากรมีดงัน้ี 
      6.2.1 ควรอบรมบุคลากรให้เขา้ใจบทบาทหน้าท่ี  และสามารถปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      6.2.2  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินงานใหค้รบถว้นทุกภารกิจ 
      6.2.3  ควรจดัสถานท่ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
           6.3  ความคิดเห็นเพิม่เติมของประชาชนผูรั้บบริการมีดงัน้ี 
     6.3.1  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการใหบ้ริการและพนกังาน  
จึงสามารถใหบ้ริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
     6.3.2  มีการดาํเนินงานอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
     6.3.3  การบริการในบางเร่ืองยงัล่าชา้และขาดประสิทธิภาพ 
     6.3.4  บุคลากรยงัขาดความเป็นระเบียบและความสามคัคี  
           6.4  ขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการมีดงัน้ี                             
      6.4.1  พนกังานเจา้หนา้ท่ี  ควรใหค้วามใส่ใจและมีความสุภาพกบัประชาชนท่ีมาติดต่อ 
      6.4.2  ควรส่งเสริมบุคลากรใหไ้ดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ มากข้ึน 
      6.4.3 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรดาํเนินงานใหท้ัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี  และครบถว้นทุกภารกิจ 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
      ผลจากการศึกษา  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  สามารถนาํมาอภิปรายผลในแต่ละประเดน็สาํคญั  ไดด้งัน้ี   
           1.  ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล    ในเขตอําเภอ
บางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล      
       พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดย
บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล    ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวนิดา  
ชุมนุม  (2544, หนา้ 55)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการดาํเนินงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลบึงยี่โถ จงัหวดัปทุมธานี กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะยอ จงัหวดัสงขลา”  ผลการศึกษา
พบวา่  ประสิทธิผลในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะยอ  จงัหวดัสงขลา  อยูใ่นระดบัปานกลาง       
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน อยู่ในระดบัสูง  ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด     รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริม
พฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ    และดา้นการจดัใหมี้และการบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก  ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของคุณาวุฒิ ชัยคาํภา  (2547, หนา้ 74-80)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “การดาํเนินงานตามบทบาทของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม”  ผลการศึกษาพบว่า  ดา้น
การจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางนํ้ าและทางบก    และดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีการ
ดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ  องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเพิ่งไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเม่ือประมาณ  พ.ศ. 2538 - 2539  ซ่ึงยงัมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานไม่นาน
นกั  ดงันั้น  ผลการดาํเนินงานจึงอาจมีประสิทธิภาพไม่สูงนกั              
            2.  ความคดิเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล    ในเขตอําเภอ
บางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยประชาชนผู้ รับบริการ         
  พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดย
ประชาชนผูรั้บบริการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  คงพชัร์  ไขรัศมี (2549, 
หนา้ 66-67) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาป่า อาํเภอเมือง จังหวดัชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาป่า ในดา้นการใหบ้ริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง     เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น  พบว่า  ดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานอยูใ่นระดบัสูง  ซ่ึงเป็นคา่เฉล่ียสูงท่ีสุด   นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอุรศกัด์ิ  สวนกูล  
(2549, หน้า 122-132)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการกระจายอาํนาจ : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีอาํเภอบ้านลาด  จังหวดัเพชรบุรี”  ผลการศึกษาพบว่า  การ
ประเมินผลจากการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล ตามแผนการกระจายอาํนาจ ในภารกิจดา้นงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีผลการดาํเนินงานสูงกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าการดาํเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาํบล  ยงัไม่เป็นท่ีประทับใจของประชาชนผูรั้บบริการเท่าท่ีควร  ดังนั้นจึงควรพฒันา
ประสิทธิภาพการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน 
            3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ภายในกลุ่มบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
           พบว่า  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ วรัชยา  ศิริวฒัน์ (2547, หน้า 73-83 ) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “การประเมินผล
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของงานบริการการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง”  ผลการวิจยัพบว่า  
ปัจจัยสภาพภูมิหลังด้าน เพศ ของบุคลากรงานบริการการศึกษา ไม่ทาํให้ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการแตกต่างกนั  ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงลว้นมีเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิภาพ
การบริการท่ีใกลเ้คียงกนั  จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
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  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบล   ท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกัน  มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สมศกัด์ิ  เจริญผล (2542, หน้า 53-56) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ความคิดเห็นของ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีต่อศกัยภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษา
กรณีอาํเภอพานทอง  จงัหวดัชลบุรี”  ผลการศึกษาพบว่า  ระดบัการศึกษา  ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อศกัยภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ทั้งน้ีเป็น
เพราะบุคลากรท่ีมีวฒิุการศึกษาในระดบัต่างๆ ลว้นมีความตอ้งการบริการท่ีดีเช่นเดียวกนั จึงมีความคิดเห็นในการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริการไม่แตกต่างกนั     
  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนตําบลต่างกนั  มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั    
เม่ือพจิารณารายดา้น  พบวา่    มีความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ     
และดา้นการบาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สมพงษ ์ ภิรมยช์ม  (2546, หน้า 85-90)  ท่ี
ทาํการศึกษาเร่ือง  “ประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัจนัทบุรี”  
ผลการศึกษาพบว่า  ตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหาร  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   ทั้ งน้ีเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีตําแหน่งในองค์กรต่างกันอาจมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานเฉพาะดา้นต่างกนั  จึงมีความคิดเห็นในบางดา้นแตกต่างกนั      
  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล     ด้านการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ     และดา้นการคุม้ครอง ดูแล และ
บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สมพงษ ์ ภิรมยช์ม  
(2546, หนา้ 85-90)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษา
เฉพาะกรณีจงัหวดัจนัทบุรี”  ผลการศึกษาพบว่า  อายขุองคณะกรรมการบริหาร  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีความสัมพนัธ์
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรท่ีมีอายุต่างกนัจะมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  และมีวฒิุภาวะทางความคิดต่างกนั  จึงมีความคิดเห็นแตกต่างกนั    
  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน  แตกต่างกัน       
สําหรับบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
ต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวม   
แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า 
ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     ดา้นการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ     ดา้นการคุม้ครอง ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     และดา้นการ
บาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  แตกต่างกนั     ซ่ึงแตกต่าง
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จากผลการวิจยัของ  สมพงษ ์ ภิรมยช์ม  (2546, หนา้ 85-90)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัจนัทบุรี”  ผลการศึกษาพบว่า  รายได ้และประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน ของคณะกรรมการบริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก   ตวัแปรดา้นรายได ้มกัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรดา้น
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ผูมี้รายได้น้อยมกัเป็นบุคลากรในระดับปฏิบติัการซ่ึงมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานน้อย  ส่วนผูมี้รายได้มากมกัเป็นบุคลากรในระดับบริหารซ่ึงมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก  
ดงันั้นจึงอาจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่างกนั 
     4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ  ภายในกลุ่มประชาชนผู้ รับบริการ 
       พบว่า  ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ  สุภาวดี  สินสายออ (2546, หน้า 115-118)  ท่ีทําการศึกษาเร่ือง  “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลท่าชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี”   ผลการการศึกษาพบว่า  
ประชาชนเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลท่าชา้งใน      
ทุกสาขาไม่แตกต่างกนั     นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  จนัทิมาพร  ทองนาค  (2546, หนา้ 82-89)   
ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ทศันคติของประชาชนต่อการดาํเนินงานขององคบ์ริหารส่วนตาํบลบา้นปง  อาํเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่”  ผลการศึกษาพบวา่  เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลไม่แตกต่างกัน  ทั้ งน้ีเป็นเพราะประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงล้วนต้องการรับการบริการท่ีดี
เช่นเดียวกนั  จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั   
  ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของ  คงพชัร์  ไขรัศมี  (2549,  หนา้  66-67)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาป่า  อาํเภอเมือง  จังหวดัชลบุรี”  ผลการศึกษาพบว่า  ระดับ
การศึกษา  เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน  ทั้งน้ีเป็นเพราะประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษาใน
ระดบัต่างๆ ลว้นตอ้งการรับการบริการท่ีดีเช่นเดียวกนั  จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั   
        ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั    เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ประชาชนผูรั้บบริการ  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     และดา้นการบาํรุงรักษา  ศิลปะ  จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุภาวดี  สินสาย
ออ (2546, หนา้ 115-118)  ท่ี ทาํการศึกษาเร่ือง  “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเทศบาลตาํบลท่าชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี”   ผลการการศึกษาพบว่า  ประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนัมี
ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลท่าชา้ง ในสาขาพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
และสาขาพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั  ทั้งน้ีเป็นเพราะประชาชนท่ีมีอายุมากขึ้นย่อมมีความตอ้งการความ
ปลอดภยัและส่ิงอาํนวยความสะดวกในชีวิต  แตกต่างจากประชาชนท่ีมีอายนุอ้ย  จึงมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั   
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       ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั    เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ดา้นการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     
และดา้นการบาํรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของคงพชัร์  ไขรัศมี  (2549, หนา้ 66-67)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาป่า  อาํเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี”  ซ่ึงพบว่า  อาชีพ  
มีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาป่า    และสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยั
ของสุภาวดี  สินสายออ (2546, หน้า 115-118)  ท่ีทําการศึกษาเร่ือง  “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลท่าชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี”   ซ่ึงพบว่า   ปัจจยัท่ีมี
ระดบัการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลท่าชา้งท่ีแตกต่างกนั  คือ  อาชีพ  ทั้งน้ีเป็น
เพราะประชาชนท่ีมีอาชีพเก่ียวกบัทางภาครัฐ  ยอ่มจะมีความเขา้ใจระบบการทาํงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
และจะมองการบริการท่ีไดรั้บ  แตกต่างจากประชาชนท่ีมีอาชีพทางภาคเอกชน    
  ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ  แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของคงพชัร์  ไขรัศมี  (2549, หนา้ 66-67)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาป่า  อาํเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี”  ซ่ึงพบว่า  รายได ้   มีผลต่อความพึง
พอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาป่า  และสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของสุภาวดี  สินสาย
ออ (2546, หนา้ 115-118)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเทศบาลตาํบลท่าชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี”   ซ่ึงพบว่า   ปัจจยัท่ีมีระดบัการประเมินประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลท่าชา้งท่ีแตกต่างกนั  คือ  รายไดต่้อเดือน  ทั้งน้ีเป็นเพราะประชาชนท่ีมีรายได้
มากกบัประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ย  ย่อมมีชีวิตความเป็นอยู่และส่ิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนั  จึงมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั           
  ประชาชนผูรั้บบริการ  ท่ีมีประสบการณ์ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลต่างกนั  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  แตกต่างกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุภาวดี  สินสายออ (2546, หนา้ 115-118)  ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง  “ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลท่าชา้ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี”  ผลการ
การศึกษาพบว่า  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลท่ีแตกต่างกัน    มีระดับความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเทศบาลตาํบลท่าชา้ง ในสาขาพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีแตกต่างกนั  ทั้งน้ีเป็น
เพราะประชาชนท่ีมีประสบการณ์ในการรับบริการเป็นประจาํ  ย่อมมองเห็นความเปล่ียนแปลงหรือผลงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  แตกต่างจากประชาชนท่ีมีประสบการณ์ในการรับบริการนานๆ คร้ัง  ดงันั้นจึงมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั   
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ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ  จากผลการศึกษาเร่ือง  “ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ในเขตอาํเภอบางบ่อ  จงัหวดัสมุทรปราการ”  ดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล 
       1.1 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรเร่งปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน  ในดา้น  การคุม้ครอง 
ดูแลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     และดา้นการบาํรุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  ใหดี้ยิง่ข้ึน   
       1.2 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรติดตามดูแลการปฏิบติังานใหท้ัว่ถึงทุกส่วนงานมากข้ึน   
       1.3 พนกังานเจา้หนา้ท่ี ควรใหค้วามใส่ใจและมีความสุภาพกบัประชาชนท่ีมาติดต่อ 
       1.4 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ควรส่งเสริมบุคลากรใหไ้ดรั้บการพฒันาในดา้นต่างๆ มากข้ึน  
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
       2.1 ควรใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบอ่ืนๆ  เช่น  การวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาเชิงลึกถึงประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานของแต่ละตาํบล  ใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
       2.2  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภออ่ืนๆ  
ของจงัหวดัสมุทรปราการ  หรืออาจศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ทั้งหมดในจงัหวดัสมุทรปราการ  และมี
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอาํเภอ 
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การตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ บริษัท ส.รุ่งเจริญกลการ จํากดั* 
Decision Making of Auto Paint and Body  

of S. Rungchareaonkolkarm Company Limited 
           

       นายยุทธพงษ ์ ภิรมยเ์จียว** 
        Mr.Yuthapong Phiromkhew 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตัวถงั
รถยนต์ บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ของลูกคา้ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและ
ตวัถงัรถยนต์ บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั และ เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อม
สีและตวัถงัรถยนต ์บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่าง
คือลูกคา้ของบริษทั ส .รุ่งเจริญกลการ จาํกัด จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโ ดยใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใ ชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1.  ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตข์องบริษทั ส.
รุ่งเจริญกลการ จาํกดัในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบั
มาก ดา้นพนกังาน ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัปานกลาง 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการส่งเสริมทางตลาด อยู่ในระดบันอ้ย 
 2.  พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตข์องบริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ไดแ้ก่  
ลูกคา้ส่วนใหญ่บริษทัประกนัภยัเป็นผูแ้นะนาํ  ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชร้ถย่ีหอ้โตโยตา้ และลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกกลบัมา
ใชบ้ริการอีก 3.  การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์ของบริษทั 
ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั พบว่าลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตดัสินใจในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
 
 
 
 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
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Abstract 
     The purposes of this research were to study the factors influencing decision making of auto paint 

and body reparation of S. Rungchareaonkolkarn Co. Ltd., to study the decision making behavior of auto paint 
and body reparation of S. Rungchareaonkolkarn Co. Ltd., and to compare the factors influencing decision 
making of auto paint and body reparation of S. Rungchareaonkolkarn Co. Ltd., classified by demographic traits. 
The 92 samples were from the customers of S. Rungchareaonkolkarn Co. Ltd.. The questionnaire was used as a 
research tool. Data were analyzed by using percentages, mean, t-test, standard deviation and analysis of 
variance.  

The research results indicated that overall the factors influencing decision making of auto paint 
and body reparation of S. Rungchareaonkolkarn Co. Ltd. were moderate in ranking. On consideration of each 
aspect, product was high in ranking, whereas personnel, price, place, and service were moderate in ranking, and 
physical environment, and promotion was low in ranking. The decision making behavior of auto paint and body 
reparation of S. Rungchareaonkolkarn Co. Ltd. showed that most customers were suggested by insurance 
companies, most customers’ cars were Toyota, and most customers intended to come back to get the service 
again. The results from comparison on factors influencing decision making of auto paint and body reparation of 
S. Rungchareaonkolkarn Co. Ltd., classified by demographic traits showed that overall customers with different 
age had different decision with statistical difference at significant level  of 0.01, and  with different incomes 
with statistical difference at significant level  of 0.05.  
 
ความนํา 
 ปัจจุบนัเป็นที่ทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วตามการพฒันา
อย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจในทุกประเทศมีความจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบั
นวตักรรมใหม่ ๆ  ท่ีเกิดข้ึนและพยายามพฒันาผลิตภณัฑข์องตนเองใหมี้คุณค่าเหนือคู่แข่งขนัอย่างต่อเน่ือง ปัจจยั
หน่ึงท่ีสําคญัและจะสนบัสนุนธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั และเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับทุก ๆ  
ธุรกิจคือ การแข่งขนัในการใหบ้ริการอนัเป็นหวัใจสาํคญัของการตลาดในยุคปัจจุบนั สาํหรับบริษทั ส.รุ่งเจริญกล
การ จาํกดั มีวิสัยทศัที่กวา้งไกลจะใหค้วามสาํคญัเกี่ยวกบัการบริการโดยมุ่งถึงผูรั้บบริการเป็นหลกั การแข่งขนัใน
ธุรกิจกจ็ะเนน้การบริการ เพราะการใชบ้ริการ ท่ีเป็นเลิศจะส่งผลทั้งในระยะสั้น และ ยงัเป็นประโยชน์ในระยะยาว
จากการดาํเนินงานมาเป็นเวลา 15 ปี กิจการของ บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั มีความเจริญกา้วหนา้ข้ึนมา
ตามลาํดบั มีลูกคา้มาใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ  ปี ซ่ึงมีทั้งลูกคา้เก่าท่ีมีความประทบัใจการใหบ้ริการจึงมีการ
บอกต่อกนัทาํให้มีลูกคา้รายใหม่ ๆ  เพ่ิมมากข้ึน แต่มีลูกคา้บางกลุ่มท่ีไม่พอใจต่อการใหบ้ริการจึงเปลี่ยนสถานท่ี
รับบริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์การตดัสินใจเลือกทางใดทางหน่ึง จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจจาก
เหตุผลดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษา  คร้ังน้ี   
 การศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตข์องบริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั จะ
ครอบคลุมการศึกษาลกัษณะการใชบ้ริการของลูกคา้ในปัจจุบนัรวมทั้งระดบัความพึงพอใจในแต่ละขั้นตอนของ
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การใหบ้ริการเร่ิมจากขั้นตอนการตอ้นรับลูกคา้ ขั้นตอนการรับรถยนตแ์ละประเมินราคา ขั้นตอนการให้บริการ
ซ่อมสีและตวัถงัรถยนตแ์ละตรวจสอบคุณภาพของงานซ่อมขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถยนตก์่อน
ส่งมอบรถยนต์ และขั้นตอนการรับรถยนต์คืน ซ่ึงลูกคา้แต่ละคนจะให้ความสําคญัในแต่ละขั้นตอนต่างกนั ส่ิง
ใดบา้งท่ีทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการเขา้มารับบริการ การศึกษาคร้ังน้ีจะทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ว่าทางบริษทัควรตอ้งพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขส่ิงใดเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ และ กลบัมาใชบ้ริการซ้ําอีก 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั 
ของลูกคา้  
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ของ
ลูกคา้ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ 
จาํกดั ของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานในการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ของลูกคา้ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตข์องบริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ท่ีใช้
บริการของบริษทั ระยะเวลา 3 เดือน จาํนวนประมาณ 120 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random 
sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 92 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ขอ้ 
 2.  พฤติกรรมการใชบ้ริการบริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั จาํนวน 8 ขอ้ 
 3.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ของบริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ 
จาํกดั รวม 7 ดา้น จาํนวน 26 ขอ้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตบ์ริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ที่เป็น
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 92 คน ไดแ้บบสอบถามคืนมา จาํนวน 92 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั โ ดยใช้
ความถ่ี และร้อยละ 
 3. วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ของบริษทัส.รุ่งเจริญ
กลการ จาํกดั ดา้นต่าง ๆ  โดยหาค่าเฉลี่ย  X และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  X  ของคะแนนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ของ
บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ของลูกคา้จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.    วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.30 อายุ 20-30 ปี  ร้อยละ 38.04  รองลงมา 
อายุ  31-40  ปี ร้อยละ 35.87 ร้อยละ 6.52 อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ  38.04 รองลงมา บริษทัเอกชน ร้อยละ 26.09 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 40.22 รองลงมา 30,001-45,000 บาท ร้อยละ 30.43 
 2.  วเิคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า  
 ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้ รายการต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.  ใครเป็นผู้แนะนําให้ท่านมาใช้บริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่บริษทัประกนัภยัเป็นผูแ้นะนาํ ร้อยละ 
59.78 รองลงมา เพ่ือนแนะนาํ ร้อยละ 36.96 และนอ้ยท่ีสุด ส่ือโฆษณา ร้อยละ 3.26 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย อายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี อาชีพคา้ขาย และอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 
  2.  สาเหตุที่ท่านมาใช้บริการซ่อมสีในคร้ังนี้ ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกใชเ้พราะเกิดอุบติัเหตุ ร้อยละ 
44.57 รองลงมา มีรอยขีดข่วน ร้อยละ 39.13 และนอ้ยท่ีสุด ประกนัจะหมดอายุ ร้อยละ 16.30 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย  อายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป อาชีพคา้ขาย, อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั และอาชีพบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท, รายได ้30,001-45,000 บาท และ
รายได ้45,001 บาทข้ึนไป 
  3.  รถยนต์ของท่านเป็นรถยนต์ประเภท ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชร้ถเก๋ง ร้อยละ 44.57 รองลงมา รถ
ปิกอพั ร้อยละ 32.61 และนอ้ยท่ีสุด รถตู ้ร้อยละ 4.35 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง อายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป  
  4.  ยี่ห้อของรถยนต์ที่ท่านนํามาใช้บริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชร้ถย่ีหอ้ TOYOTA ร้อยละ 32.61 
รองลงมา BENZ ร้อยละ 22.83 และนอ้ยท่ีสุด BMW ร้อยละ 2.17 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 127

  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย  
  5.  ระยะเวลาขั้นตอนในการเบิกอะไหล่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาขั้นตอนเบิกอะไหล่ 1 วนั 
ร้อยละ 45.65 รองลงมา 2 วนั ร้อยละ 40.22 และนอ้ยท่ีสุด มากกวา่ 7 วนั ร้อยละ 4.35 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี อาชีพคา้ขาย และอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
  6.  ระยะเวลารอในขั้นตอนการตรวจสอบความเสียหาย ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลารอ 5 นาที 
ร้อยละ 47.83 รองลงมา 10 นาที ร้อยละ 33.70 และนอ้ยท่ีสุด มากกวา่ 15 นาที ร้อยละ 4.35 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี และอายุ 31-40 ปี อาชีพคา้ขาย และ
อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท และรายได ้30,001-45,000 บาท 
  7.  ระยะเวลาในการซ่อมรถยนต์แต่ละคร้ังจะเสร็จภายในระยะเวลา ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลา
ในการซ่อม 1-2 วนั ร้อยละ 48.91 รองลงมา 3-4 วนั ร้อยละ 43.48 และนอ้ยท่ีสุด มากกวา่ 1 เดือน ร้อยละ 2.17 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 31-40 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท 
  8.  ท่านคิดว่าจะกลับมาใช้บริการซ้ําอีกหรือไม่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกกลบัมาใช้บริการ ร้อยละ 
92.39 และไม่ใช ้ร้อยละ 7.61 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี, อายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป 
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา, อาชีพคา้ขาย, อาชีพธุรกิจส่วนตวั และอาชีพบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 
15,000 บาท, รายได ้15,000-30,000 บาท, รายได ้30,001-45,000 บาท และรายได ้45,001 บาทข้ึนไป 
 
 3.  การวิเคราะห์เกี่ยวกบัการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของบริษัท ส. รุ่งเจริญ
กลการ จาํกดั ของลูกค้า 
  ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการตดัสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ของ
บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปได้
ดงัน้ี 
  ด้านผลติภัณฑ์ ลูกคา้มีการตดัสินใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.52-4.02) 6 รายการ คือ 
  1.  คุณภาพของสีหลงัการซ่อม 
  2.  คุณภาพของตวัถงัรถยนตห์ลงัการซ่อม 
  3.  ความเรียบร้อยของแผลหลงัจากการซ่อม 
  4.  สีท่ีพ่นตรงตามสีเดิม 
  5.  บริการนํ้าด่ืมใหก้บัลูกคา้ 
  6.  การบริการส่งมอบรถยนต ์
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย อายุ 31-40 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
  ด้านราคา ลูกคา้มีการตดัสินใจ โ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.38) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.35-3.40) ทุกรายการ คือ 
  1.  อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัคุณภาพสีรถยนต ์
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  2.  อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอื่น 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี, อายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปี ข้ึนไป  
อาชีพบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท และรายได ้45,001 บาทข้ึนไป 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกคา้มีการตดัสินใจ โ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.32) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบั ปานกลาง ( X = 3.18-3.45) ทุกรายการ คือ 
  1.  ทาํเลท่ีตั้งของบริษทัสามารถหาไดง่้าย 
  2.  ความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป อาชีพธุรกิจส่วนตวั และอาชีพ
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท และรายได ้45,001 บาทข้ึนไป 
  ด้านการส่งเสริมทางตลาด ลูกคา้มีการตดัสินใจ โ ดยรวม อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.26) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.23-2.28) ทุกรายการ คือ 
  1.  การลงโฆษณาในนิตยสารรถยนต์ 
  2.  มีการฝากแผ่นพบัตามบริษทัประกนัภยั 
  3.  มีการแจกของท่ีระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี, อายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป 
อาชีพธุรกิจส่วนตวั และอาชีพบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท, รายได ้30,001-45,000 
บาท และ 45,001 บาทข้ึนไป 
  ด้านพนักงาน ลูกคา้มีการตดัสินใจ โ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.53-3.59) 2 รายการ คือ 
  1.  มารยาทพนกังานขณะใหบ้ริการ 
  2.  บุคลิกภาพของพนกังาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง อายุ 20-30 ปี อาชีพคา้ขาย มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
30,001-45,000 บาท 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกคา้มีการตดัสินใจ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.08) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.00-3.14) ทุกรายการ คือ 
  1.  มีการนดัรับรถตรงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
  2.  มีการแจกบตัรคิวใหก้บัลูกคา้ 
  3.  อธิบายรายละเอียดเบื้องตน้เกี่ยวกบัขั้นตอนการซ่อมสี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี, อายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป 
อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา, อาชีพคา้ขาย, อาชีพธุรกิจส่วนตวั และอาชีพบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 
15,000 บาท, รายได ้15,000-30,000 บาท และรายได ้30,001-45,000 บาท 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกคา้มีการตดัสินใจ โ ดยรวม อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.35) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.65) 1 รายการ คือ การตกแต่งห้องรับรองลูกคา้มีความ
สวยงาม  
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  ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเพศชาย อายุ 20-30 ปี, อายุ 31-40 ปี และอายุ 40 ปีข้ึนไป อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั และบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท และรายได ้30,001-45,000 บาท 
 4.  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของ
บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ของลูกค้า จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตข์องลูกคา้ 
บริษทั ส .รุ่งเจริญกลการ จาํกัด จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูท่ี้มีรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจ ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1. ความเรียบร้อยของแผลหลงัจากการซ่อม 
  2. บริการนํ้าด่ืมใหก้บัลูกคา้ 
  และลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ การบริการส่งมอบรถยนต์ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ ความเรียบร้อยของแผลหลงัจากการซ่อม 
  และลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ความเรียบร้อยของแผลหลงัจากการซ่อม 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ความเรียบร้อยของแผลหลงัจากการซ่อม 
  2.  สีท่ีพ่นตรงตามสีเดิม 
  และลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ 
  1.  คุณภาพของสีหลงัการซ่อม 
  2.  คุณภาพของตวัถงัรถยนตห์ลงัการซ่อม 
  3.  การบริการส่งมอบรถยนต ์
  4.  การรักษาความสะอาดภายในรถ 
  ด้านราคา ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนั
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อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทั
อื่น 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน ทุกรายการ คือ  
  1. ทาํเลท่ีตั้งของบริษทัสามารถหาไดง่้าย 
  2. ความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั และมีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจโ ดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการ
ตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการฝากแผ่นพบัตามบริษทั
ประกนัภยั 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ มีการแจกของท่ีระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
  และลูกคา้ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ การลงโฆษณาในนิตยสารรถยนต ์
  ด้านพนักงาน ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มารยาทพนกังานขณะใหบ้ริการ 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มารยาทพนกังานขณะใหบ้ริการ 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการ
ตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการแจกบตัรคิวใหก้บัลูกคา้ 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ สภาพแวดลอ้มของบริษทัในภาพรวม 
  และลูกคา้ท่ีมีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ การตกแต่งหอ้งรับรองลูกคา้มีความสวยงาม 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การตกแต่งหอ้งรับรองลูกคา้มีความสวยงาม 
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อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตัวถงัรถยนต์ของบริษทั ส.รุ่งเจริญ กลการ จาํกดั ได้
ผลการวิจยัที่สามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
66.30 อายุ 20-30 ปี  ร้อยละ 38.04  อาชีพธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 38.04 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท 
ร้อยละ 40.22 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรรธนพน  อิสระเสนีย์ (2545) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชส้ถานท่ีใหบ้ริการของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
เพศหญิง มีระดบัการศึกษาสูงกว่ามธัยมปลาย หรือ ปวช. เป็นผูท่ี้มีระดบัรายไดน้อ้ยกว่า 8,001 บาท และมีระดบั
รายไดม้ากกว่า 15,000 บาท ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการของศูนยบ์ริการรถยนต์มาตรฐาน และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ ชญัญา  ถนิตวชิรา (2549) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของ อู่ซ่อมรถยนตส์มชาย 
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36 ปี ข้ึนไป จาํนวนมากท่ีสุดมีรายไดม้ากกว่า 45,000 
บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 34 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 41 และคร่ึงหน่ึงจบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นภดล  อารยะกลุ  (2548) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อบริการของ  
อู่ซ่อมรถยนต์รุ่งเจริญ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 26-35 ปี และจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาํหรับรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท จากขอ้คน้พบดงักล่าว ทาํ
ใหผู้วิ้จัยไดท้ราบถึงขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการโดยผูท้ี่นาํรถยนตม์าซ่อมสีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
เน่ืองจากเพศชายนั้นใหค้วามสาํคญักบัรถของตนเองมากโดยนาํรถเขา้มาใชบ้ริการบ่อยคร้ังกว่าเพศหญิง รายไดอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง คือ อาชีพพนกังานบริษทัทัว่ไปส่วนใหญ่จะนาํรถเก๋งเขา้มาใชบ้ริการซ่อมสีรองลงมาจะเป็นรถ
ปิกอพั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีในปัจจุบนัมีความนิยมใชร้ถเก๋งมากกว่ารถปิกอพั เน่ืองจากสามารถติดตั้ง
แก๊สเป็นเช้ือเพลิงได ้ขอ้มูลจากการวิจยัดงักล่าวทาํใหท้ราบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีอิทธิพลการ
ตดัสินใจใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์  
 2.    พฤติกรรมการใช้บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ 
  ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมการใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ใครเป็นผูแ้นะนาํใหท้่านมาใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่บริษทัประกนัภยัเป็นผูแ้นะนาํ ร้อยละ 
59.78 รองลงมา เพ่ือนแนะนาํ ร้อยละ 36.96  
  2.2 ย่ีหอ้ของรถยนต์ที่ท่านนาํมาใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่ใชร้ถย่ีหอ้ TOYOTA ร้อยละ 32.61 
รองลงมา BENZ ร้อยละ 22.83  
  2.3 ท่านคิดว่าจะกลบัมาใชบ้ริการซ้ําอีกหรือไม่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เลือกกลบัมาใชบ้ริการ ร้อยละ 
92.39 และไม่ใช ้ร้อยละ 7.61 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ พรรธนพน  อิสระเสนีย ์ (2545) พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ี
เลือกใชบ้ริการของศูนยบ์ริการรถยนต์มาตรฐาน ส่วนใหญ่จะนาํรถยนต์เขา้ตรวจเช็คตามกาํหนดระยะทางหรือ
ระยะเวลา และรู้จกัศูนยบ์ริการดงักล่าวเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีสะดวก อยู่ใกลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเลือกใชบ้ริการของอู่ซ่อมรถยนตท์ัว่ไป ส่วนใหญ่จะนาํรถยนต์เขา้ตรวจเช็คทนัทีเม่ือพบปัญหา และรู้จกั
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อู่ซ่อมรถยนตด์งักล่าวเน่ืองจากคนรู้จกัเป็นผูแ้นะนาํ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชญัญา  ถนิตวชิรา (2549) 
พบวา่ รถยนต์ท่ีนาํมาใชบ้ริการคร่ึงหน่ึงเป็นรถเบนซ์ และมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นรถยนต์เก่าท่ีซ้ือต่อมา ซ่ึงมีอายุการ
ใชง้านอยู่ระหว่าง 10-13 ปี และมาใชบ้ริการท่ีอู่มากกว่า 9 คร้ัง จากขอ้คน้พบดงักล่าว  ทาํใหท้ราบว่าผูใ้ชบ้ริการมี
พฤติกรรมการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัโดยส่วนใหญ่บริษทัประกนัภยัจะเป็นผูแ้นะนาํใหม้าใชบ้ริการ ลูกคา้ส่วน
ใหญ่จะนาํรถยนตย่ี์หอ้ TOYOTA รองลงมาคือ ย่ีห้อ BENZ มาใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ โ ดยลูกคา้มี
ความประทบัใจในการใหบ้ริการส่วนใหญ่กลบัมาใชบ้ริการซ้ําอีก ลูกคา้ท่ีรถยนตร์าคา 1 ลา้นบาทข้ึนไป ส่วน
ใหญ่ต้องการหาสถานบริการซ่อมสี และตวัถงัรถยนต์ท่ีมีมาตรฐานคุณภาพของสีหลงัการซ่อมตอ้งมีคุณภาพ
ตามเดิม  
 3.  การตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของบริษัท ส.รุ่งเจริญกลการ จํากัด ของ
ลูกค้า 
  ลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ของ
บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.64) ดา้นราคา อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.38) ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย 
อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.32) ดา้นการส่งเสริมทางตลาด อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.26) ดา้นพนกังาน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.47) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.08) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.35) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ ชญัญา  ถนิตวชิรา (2549) พบว่า ความ
พึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละขั้นตอนอยู่ในระดบัมากทุกขั้นตอน ยกเวน้ขั้นตอนการตอ้นรับท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง 
และสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ นภดล  อารยะกุล  (2548) พบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละขั้นตอนการ
ใหบ้ริการของอู่ซ่อมรถยนต์รุ่งเจริญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัพึงพอใจมากทุกขั้นตอน จากขอ้คน้พบดงักล่าว ทาํให้
ทราบว่า ลูกคา้ใหค้วามสาํคญัดา้นคุณภาพเป็นลาํดบัแรกซ่ึงคุณภาพของสีหลงัการซ่อมท่ีออกมาจะเป็นตวับ่งบอก
มาตรฐานของบริษทัว่า มีมาตรฐานมากนอ้ยเพียงใด  ส่วนดา้นอื่นๆ  มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด กระบวนการให้บริการ  ดา้น
พนกังาน อยู่ในระดบัพอใชค้วรปรับปรุงเป็นบางจุดเพ่ือใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความประทบัใจมากข้ึน ส่วน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพจะตอ้งมีการปรับปรุงใหม่ในหลาย ๆ  จุด เช่น หอ้งรับรองลูกคา้ การจัดตกแต่งภายใน
บริษทั เป็นตน้ เพราะการตกแต่งภายในบริษทัจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง ความพร้อมในการใหบ้ริการและการดูแลเอา
ใ จใ ส่บริษทัมากน้อยเพียงใดของผูบ้ริหารระดับสูง เม่ือบริษทัมีความสะอาด ตกแต่งภายในบริษทัให้มีความ
ทนัสมยัและสวยงามแลว้ผลท่ีตามคือ มีผูใ้ชบ้ริการเพ่ิมข้ึนส่งผลใหส้ภาพคล่องของบริษทัดีข้ึน  
 4.  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ของ
บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั ของลูกค้า จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนตข์องลูกคา้ 
บริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ของลูกคา้ จาํแนกตามระดบัอายุ มีการ
ตดัสินใจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูท่ี้มีรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจ ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับเพศท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต์ของลูกคา้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั
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ผลการวิจยัของ วฒันาพร  โพธ์ิมีศิริ (2546) ท่ีพบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการตดัสินใจเลือกใช้สถาน
บริการอู่ซ่อมรถแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากขอ้คน้พบดงักล่าว พบว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไม่แตกต่างกนั ผูใ้ ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนัและรายไดต่้างกนั มีการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการต่างกนัจึงสามารถสรุปไดว้่ารายไดแ้ละอายุมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีซ่อมสีและตวัถงั
รถยนตส่์วนเพศต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ซ่ึงสรุปไดว่้า ลูกคา้ของบริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีการตดัสินใจเลือกใช้บริการซ่อมสีและตวัถงั
รถยนต ์โ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบั
มาก ( X = 3.64) ดา้นราคา อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.38) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 3.32) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.26) ดา้นพนกังาน อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
3.47) ดา้นกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.08) และ ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ อยู่ใน
ระดบันอ้ย ( X = 2.35) เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารบริษทั ส.รุ่งเจริญกลการ จาํกดั สมควรนาํไปพิจารณาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงใหดี้ย่ิงข้ึน 
 2. ผูท้ี่สนใจในการดาํเนินธุรกิจ อู่ซ่อมสีและตวัถงัรถยนต ์สามารถนาํขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี 
เป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจในอนาคต เพ่ือใหด้าํเนินธุรกิจอู่ซ่อมสีและตวัถงัรถยนตมี์คุณภาพ โ ดยเฉพาะ 
การสงเสริมทางการตลาด ควรมีการพฒันาใหมี้ความหลากหลายเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพจะตอ้งมีการปรับปรุงสถานท่ีใหมี้ความสะอาดและมีความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาเพ่ือใหลู้กคา้ไดรู้้สึก
วา่ทางบริษทัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
 3. ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการทาํการศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัการ
ให้บริการลูกคา้ของธุรกิจอู่ซ่อมสี และตัวถงัรถยนต์ท่ีหลากหลาย และกวา้งขวางย่ิงข้ึน ซ่ึงธุรกิจด้านน้ีมีการ
ขยายตวัมากย่ิงข้ึน เพราะฉะนั้นแลว้คุณภาพของสีท่ีทาํการพ่นออกมาจึงตอ้งมีคุณภาพและมีมารฐานพร้อมกบัการ
บริการลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจจะทาํใหลู้กคา้มีอตัราเพ่ิมข้ึนในอนาคตต่อไป 
  4. ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีทาํใหท้ราบขอ้บกพร่องท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุง 5 ขอ้หลกั ๆ  ดงัน้ี 
คือ  
 1. หอ้งรับรองลูกคา้จะตอ้งมีท่ีนัง่สําหรับรับรองลูกคา้เพ่ิมข้ึนจากเดิมและควรมีการตกแต่งหอ้งใหมี้
ความสวยงามมากย่ิงข้ึน เช่น จัดตกแต่งหอ้งรับรองลูกคา้ให้เขา้กบับรรยากาศตามเทศกาล ต่าง ๆ และมีบริการอาหารว่าง ให้กบั
ลูกคา้มากย่ิงข้ึน 
 2. หอ้งนํ้ าภายในบริษทัมีหอ้งนํ้าท่ีคบัแคบและมีจาํนวนหอ้งนํ้าเพียง 2 หอ้งสมควรมีการขยายหอ้งนํ้ า
ให้มากข้ึนเพราะในช่วงท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการมาก ๆ  ห้องนํ้ าไ ม่เพียงพอต่อความตอ้งการและควรเอาใจใ ส่ใน
ส่วนการรักษาความสะอาดใหม้ากย่ิงข้ึนเพราะหอ้งนํ้าไม่ใ ช่ลูกคา้จะใชเ้พียงส่วนเดียวพนกังานในบริษทัยงัใชร่้วม
ดว้ยจึงตอ้งดูแลความสะอาดมากข้ึน 
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 3. ควรมีการแจกบตัรคิวให้กบัลูกคา้เพ่ือจะไดท้ราบถึงลาํดบัก่อนหลงัของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการและ
เพ่ือความเป็นระเบียบไม่เกิดความสบัสนข้ึนในขณะใหบ้ริการลูกคา้ 
 4. ขั้นตอนการเบิกอะไหล่จะตอ้งอธิบายใหลู้กคา้ทราบอย่างชดัเจนโดยมีการอธิบายถึงขั้นตอนในการ
เบิกอะไหล่จากบริษทัประกนัภยัรถยนต์ ในส่วนของวนัเวลาใหลู้กคา้ไดรั้บทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบติังานของ
บริษทัอย่างชดัเจนเพ่ือลดปัญหาการส่งมอบรถท่ีเขา้ซ่อมไม่ตรงตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 5. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของบริษทัมีนอ้ยมากลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาใชบ้ริการเพราะมีเพ่ือนแนะนาํ
มาและลูกคา้เก่าในส่วนน้ีถา้ตอ้งการขยายสาขาหรือใหลู้กคา้รายใหม่เขา้มาใชบ้ริการจะตอ้งมีการลงโฆษณาตาม
นิตยสารหรือมีการจดัพิมพ์แผ่นพบัแจกตามบริษทัประกนัภยัท่ีอยู่ในเครือของบริษทัเพ่ือใหลู้กคา้รายใหม่ไดท้ราบ
และเขา้มาใชบ้ริการกบับริษทัมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการดาํเนินชีวิต ปัจจยัการดาํเนินชีวิต และทศันคติการดาํเนินชีวิตของ
ประชาชน ในเขตสังคมเมืองกบัเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
ประชาชนในเขตสังคมเมืองกบัเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีมี 2 
กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 คือประชาชนท่ีทาํงานหรือพกัอาศยัในเขตสังคมเมืองของกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริเวณ
สุขุมวิท จาํนวน 120 คน กลุ่มท่ี 2 คือประชาชนท่ีทาํงานหรือพกัอาศยัในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร เขต
พุทธมณฑล จาํนวน120 คน วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความแตกต่างดว้ยการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดบัความคิดเห็นของประชาชนเขตเมืองและชานเมือง เกี่ยวกบัการดาํเนินชีวิต 
ในดา้นสภาพการดาํเนินชีวิต ปัจจยัการดาํเนินชีวิต และทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต ในภาพรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง (2) เกี่ยวกบัสภาพการดาํเนินชีวิต จาํแนกเป็นรายขอ้ ประชาชนในเขตเมืองและชานเมือง มีความเห็นดว้ย
สูงสุดในเร่ือง การใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่สถานท่ีทาํงาน เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ตอ้งทาํงานมากข้ึน เพ่ือน
ร่วมงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหอ้ยากมาทาํงาน  และความพอใจของสภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีทาํงาน (3) 
เกี่ยวกบัปัจจยัการดาํเนินชีวิต จาํแนกเป็นรายขอ้ ประชาชนในเขตเมืองและชานเมือง มีความเห็นในระดบัสูงสุด 
เร่ืองการเดินทางไปทาํงานสะดวกใชร้ถสาธารณะมากกว่ารถส่วนตวั การศึกษาทาํใหมี้โ อกาสเลือกที่จะประกอบ
อาชีพ และแนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัดาํเนินชีวิตท่ีดี (4) เกี่ยวกบัทศันคติการดาํเนินชีวิต จาํแนก
เป็นรายขอ้ ประชาชนในเขตมเมืองมีความเห็นในระดับสูงสุดคือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใ ห้เกิดปัญหา
อาชญากรรม ผูห้ญิงส่วนใหญ่มีคู่ครองโดยไม่ตอ้งการความผูกมดั การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานถือเป็นเร่ือง
ธรรมดาสาํหรับวยัรุ่น และเห็นดว้ยกบัการดาํเนินชีวิตแบบอิสระโดยไม่มีคู่ครอง (5) ประชาชนในเขตชานเมือง มี
ความเห็นในระดับสูงสุด คือ การปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของศาสนาเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้การดาํเนินชีวิตปกติ 
เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม และการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมทาํใหก้ารดาํเนินชีวิต

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
**  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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เปลี่ยนแปลง ความคล่องตวัในการทาํงานทาํใหค้นส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการมีพนัธะ (6) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเมือง และในเขตชานเมือง เกี่ยวกบัการดาํเนินชีวิต ในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ สภาพการ
ดาํเนินชีวิต ปัจจยัการดาํเนินชีวิต และทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวม พบว่าทั้ง 
3 ดา้น ความคิดเห็นของประชาชน ในสังคมเมืองและชานเมือง มีความแตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.05 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study factors and attitude toward way of life of urban and 
suburban people in Bangkok Metropolitan and to compare the opinion towards way of life of these people. Two 
groups of samples were used in this study. The first group was 120 people who lived in Klong Toey District. 
The second group was 120 people who lived in Bhuddamontol District. The data were analysed by ready-made 
program, using percentage, mean, standard deviation and comparing the samples’opinion using t-test 
independent samples. 
 The research results indicated that (1) the samples opinion towards way of life as a whole was at 
moderate level (2) Concerning way of life of Klong Toey and Bhuddamontol sample they had highest opinions 
on spending most of their time in offices, had to work harder, friends were part of their working life and were 
satisfied with the environments of their offices (3) Factors of way of life by items, Bhuddamontol sample had 
highest opinions on public bus commutation, education offered choices in occupations and sufficient economy 
was good principle for living. (4) Attitude towards way of life by items, Klong Toey sample had the opinions 
that economic hardship was the root of crimes, most women had spouses with out bonding, sex before marriage 
was common practice among teenagers and agreed with living alone without spouses (5) Bhuddamontol sample 
had the highest opinions that abiding to religious teachings was good for normal living, economic hardship was 
the root of crimes, cultural change effected their way of life and agility in work made people free from life 
bonding (6) The comparison between Klong Toey and Bhuddamontol samples concerning way of life, factors 
of way of life and attitude towards way of life were found difference at .05 level of significance for these 3 
aspects. 
 
ความนํา 
 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวฒันอ์นัเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ี ขอ้มูล
ข่าวสาร และการคมนาคมทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การเตรียมคุณภาพของประชากรจึงเป็นเร่ืองสําคญัยิ่ง 
อตัราการเติบโตของประชากรในประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนและท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงในยุค
โลกาภิวฒันปั์จจุบนัจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีประชาชนตอ้งมีการพฒันาทางดา้นวิถีชีวิตความเป็นอยู ่เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนเป็นผลมาจากความสามารถของประชาชนในการกาํหนดวิถีชีวิตของตน คุณภาพ
ชีวิตจะดีข้ึนไดก้ต่็อเม่ือมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการทาํงาน 
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 จากสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนในปัจจุบนั เร่ิมมีการแขง็ขนัทางเศรษฐกิจมากข้ึน ส่งผลใหก้ารดาํเนินวิถี
ชีวิตตอ้งท่ีมีความพร้อมทางดา้นการแข่งขนัและการดาํเนินชีวิต ตอบสนองความตอ้งการของตนเองท่ีดาํเนินชีวิตอยูใ่น
ปัจจุบนั ท่ีมีขอ้จาํกดัทางเศรษฐกิจท่ีแข่งขนัในระดบัท่ีจาํกดั อย่างไรก็ตาม การดาํเนินตามวิถีชีวิตของคนในเมืองถือว่ามี
บทบาทท่ีแตกต่างจากผูท่ี้อาศยัหรือดาํเนินวิถีชีวิตในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 โดยสรุป ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม
เมืองมีผลกระทบต่อ ทุนทางกายภาพอาจเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ  หากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตขา้งหนา้เราจึงตอ้งมีการเตรียมการในเร่ืองของการดาํเนินวิถีชีวิต เป็นการช้ีใหเ้ห็นถึงช่องทาง การ
เจริญเติบโตไม่วา่จะเป็นในดา้นคุณภาพ หรือปริมาณจากปัจจยัขา้งตน้ มีประชากรมากมายท่ีแข่งขนัดว้ยความหลากหลาย
ในดา้นของ การดาํรงชีวิต  ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในเมือง เพื่อการดาํเนินชีวิตต่อแนวโนม้การเติบโต 
ของเขตเมืองในอนาคต 
 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การดาํเนินชีวิตของคนในเขตเมืองมีการแข่งขนัเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนั มีความสาํคญัเป็นอย่างยิ่งท่ีคนในสังคมในเมืองจะตอ้งติดตามความเคล่ือนไหว และกา้วไป
ใหท้นักบัโลกของการแข่งขนัอย่างไร้พรมแดนโดยมีตวัแปรในกลยทุธ์ทางการแข่งขนัไม่ว่าจะเป็นปัจจยั ดา้นท่ีพกัอาศยั 
ระยะเวลาในการเดินทาง รูปแบบทางเศรษฐกิจต่อวิถีชีวิตประจาํวนั จนท้ายท่ีสุดกลายเป็นการแข่งขนักับตัวเองใน
ปัจจุบนั 
 ดงันั้นผูว้ิจยัตอ้งการทราบถึงการดาํเนินชีวิตของคนในเขตเมือง  กบัการดาํเนินชีวิตของคนกรุงเทพในเขต
ชานเมือง ว่ามีการดาํเนินชีวิตแตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการท่ีอาจเป็นตวั
แปรหน่ึงในการเลือกใชชี้วิตอยู่ในสังคม รวมทั้งสามารถนาํเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน ในการตดัสินใจท่ีจะ
ดาํรงชีวิตไดอี้กทางเลือกหน่ึง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาการดาํเนินชีวิตของประชากรในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครกับการดาํเนินวิถีชีวิตของ
ประชาชนในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพือ่ศึกษาปัจจยัในการดาํเนินชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาทศันคติต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร กบัประชาชนในเขต
ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบการดาํเนินชีวิต ปัจจยั การดาํเนินชีวิตและทศันคติต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนใน
เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร กบัประชาชนในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชนท่ีดาํเนินชีวิตในเขตคลองเตยบริเวณสุขุมวิทและเขตพุทธ
มณฑล 
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 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี จาํนวนทั้งส้ิน 240 คน จากประชากรทั้งเขตเมืองและเขตชานเมือง 
สถานท่ีละ 120 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใ ช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม สําหรับประชากรของทั้งสองเขตคือ เขต
เมือง (บริเวณสุขุมวิท) กบัเขตชานเมือง (บริเวณพุทธมณฑล) โ ดยการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงมี 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม อนัประกอบไปดว้ย เพศ รายได ้การศึกษาและภูมิลาํเนา 
 ส่วนที่ 2 การดาํเนินชีวิต เป็นคาํถามที่ถามถึงวิถีการใชชี้วิตประจาํวนั 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยการดาํเนินชีวิต เป็นคาํถามท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งต่อตนเอง เป็นความพอเพียงต่อการดาํเนิน
ชีวิต เช่น รายได ้ค่าใช้จ่าย การศึกษา การคมนาคม การรักษาพยาบาล การคุม้ครองชีวิตและทรัพยสิ์น สิทธิ 
มนุษยช์น 
 ส่วนที่ 4 ทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจะเก็บรวบรวมดว้ยตนเองโดยมีผูช่้วยผูวิ้จัยเป็น
ผูช่้วยในการรวบรวมแบบสอบถามทั้งเขตคลองเตย และเขตพุทธมณฑลของกรุงเทพมหานคร โ ดยวิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญเขตละ 120 คน ทั้ง 2 เขต รวม 240 คน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดท้าํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโ ดยใชโ้ ปรแกรม
สาํเร็จรูป ในการวิเคราะห์ขอ้มูล แต่ละรายการแยกเป็น กลุ่มผูท้าํงาน และผูพ้กัอาศยั 
 
สรุปผลการวจิยั 
 สรุปผลตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปว่า เป็นเพศชาย 111 ราย คิดเป็น 46.25 % และเพศหญิง 129 
ราย คิดเป็น 53.75 %  ผูต้อบแบบสอบถามมี อายุ 31-35 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด 79 ราย คิดเป็น 32.92% รองลงมา มี
อายุ 26-30 ปี 78 ราย คิดเป็น 32.50 % อายุ 36-40 ปี 22 รายคิดเป็น 9.16 % อายุ 41-45 ปี เท่ากบั อายุ 46-50 ปี อย่าง
ละ 16 ราย คิดเป็น 6.67%  อายุ 20-25 ปี เท่ากบั อายุ 51-55 ปี อย่างละ 11 ราย คิดเป็น 4.58% และ อายุ 56-60 ปี 7 
รายคิดเป็น  2.92 % ตามลาํดบั จาํแนกผูต้อบแบบสอบถามตามสถานท่ีทาํงานจาํนวนมากท่ีสุด เป็นผูท่ี้ทาํงาน
บริเวณพุทธมณฑล หรือชานเมือง 123 ราย คิดเป็น51.25% รองลงมาเป็นผูท่ี้ทาํงานสุขุมวิท หรือในเมือง 117 ราย 
คิดเป็น 48.75% 
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 จาํแนกผูต้อบแบบสอบถามตามวุฒิการศึกษา จาํนวนมากท่ีสุดสาํเร็จการศึกษาสูงสุดระดบั ปริญญาตรี 
91 ราย คิดเป็น 37.92% รองลงมา ระดบัอนุปริญญา/เทียบเท่า 74 ราย คิดเป็น 30.83% ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
50 ราย คิดเป็น 20.83% สูงกว่าปริญญาตรี 14 ราย คิดเป็น 5.83% และมธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า 11 ราย คิด
เป็น 4.59% ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามรายไดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่กลุ่มผูมี้รายได ้15,001-20,000 บาท/เดือน 
82 ราย คิดเป็น 34.17% รองลงมาคือมีรายได ้10,001-15,000 บาท/เดือน 67 ราย คิดเป็น 27.92% รายได ้20,001-
25,000 บาท/เดือน 40 ราย คิดเป็น 16.67 % รายได ้7,000-10,000 บาท/เดือน 25 ราย คิดเป็น 10.41 % รายได ้
25,001-35,000 บาท/เดือน 14 ราย คิดเป็น 5.83 % รายได ้35,001-45,000 บาท/เดือน 5 ราย คิดเป็น 2.08 % รายได ้
สูงกวา่ 55,000 บาท/เดือน 4 ราย คิดเป็น 1.67% และผูมี้รายได ้45,001-55,000 บาท/เดือน 3 ราย คิดเป็น 1.25%  
 ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามสถานท่ีพกัอาศยัมากที่สุดพกัอาศยัเขตคลองเตย สุขุมวิท หรือในเมือง 
154 ราย คิดเป็น 35.83% รองลงมา พกัอาศยัเขต พุทธมณฑล หรือชานเมือง 86 ราย 64.17% ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามลกัษณะของระยะห่างของที่ทาํงาน จาํนวนทั้งหมด 240 ราย จาํนวนมากท่ีสุด เช่า
ท่ีพกัใกลท่ี้ทาํงาน 88 ราย คิดเป็น 36.67% รองลงมาบา้นอยู่ไกลท่ีทาํงาน 67 ราย คิดเป็น 27.91% บา้นอยู่ใกลท่ี้
ทาํงาน 55 ราย คิดเป็น 22.92% และอาศยัคนอื่นอยู่  30 ราย คิดเป็น 12.50%  
 สรุปตอนที ่2 ระดบัความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและเขตชานเมือง 
 ระดบัความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและประชาชนในเขตชานเมือง ไดแ้บ่งการนาํเสนอโดย
จาํแนกประชาชนตามท่ีตั้งของสถานท่ีทาํงาน และท่ีตั้งของท่ีพกัอาศยั เกี่ยวกบัการดาํเนินชีวิต ในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ 
สภาพการดาํเนินชีวิต ปัจจยัการดาํเนินชีวิต และทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวม 
พบว่าประชาชนท่ีทาํงานในเขตเมือง อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.05 การวิเคราะห์ ผลรายดา้น พบว่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด X  = 3.22 รองลงมาคือปัจจัยการดาํเนินชีวิต X  
= 3.08 และสภาพการดาํเนินชีวิต X  = 2.86 ตามลาํดบั และประชาชนท่ีทาํงานในเขตชานเมือง พบว่าในภาพรวม 
อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.01 การวิเคระห์ ผลรายดา้น พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัการดาํเนิน
ชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด X  = 3.30 รองลงมาคือสภาพการดาํเนินชีวิต X  = 3.07 และทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต X  
= 2.66 ตามลาํดบั 
 ประชาชนในเขตเมืองพบว่า ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัการดาํเนินชีวิตในภาพรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.99 การวิเคราะห์ ผลรายดา้นพบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยการดาํเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด X  = 3.07 รองลงมาคือ ทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต X  = 3.08 และสภาพการดาํเนินชีวิต X  = 2.83 
ตามลาํดบั  และประชาชนท่ีพกัอาศยัในเขตชานเมือง พบว่าในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 
3.05 การวิเคราะห์ ผลรายดา้น พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยการดาํเนินชีวิต  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด X  = 3.26 
รองลงมาคือทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต X  = 3.04 และสภาพการดาํเนินชีวิต X  = 2.86 ตามลาํดบั 
 ความคิดเห็น ของประชาชนในเขตเมือง และชานเมือง เกี่ยวกบัสภาพการดาํเนินชีวิต ในเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบั แรกเหมือนกนั คือการใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่สถานท่ีทาํงาน สังคมเมือง 
X  = 3.88 ชานเมือง X  = 4.02 รองลงมาไดแ้ก่ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหต้อ้งทาํงานมากข้ึน สังคมเมือง X  
= 3.81 ชานเมือง X  = 3.98 และเพ่ือนร่วมงาน เป็นส่วนหน่ึงที่ทาํใหท้่านอยากมาทาํงาน สังคมเมือง X  = 3.12 
ชานเมือง X  = 3.55 ตามลาํดบั  ส่วนความคิดเห็น ของประชาชนในเขตสังคมเมืองและชานเมือง เกี่ยวกบัสภาพ
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การดาํเนินชีวิต เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกนั 2 อนัดบัแรก คือการใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่
สถานท่ีทาํงาน สงัคมเมืองเท่ากบัชานเมือง X  = 3.95 รองลงมาคือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหต้อ้งทาํงานมาก
ข้ึน สงัคมเมือง X  = 3.90 ชานเมือง X  = 3.84 และอนัดบั 3 สังคมเมือง คือความพอใจของสภาพแวดลอ้มภายใน
สถานท่ีทาํงาน X  = 3.13 ชานเมือง คือ เพ่ือนร่วมงาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหท้่านอยากมาทาํงาน X  = 3.50 
 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมือง เกี่ยวกบัปัจจยัการดาํเนินชีวิต เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าเขตเมืองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การเดินทางไปทาํงานสะดวกที่จะใชร้ถสาธารณะมากกว่ารถ
ส่วนตวั X  = 4.24 รองลงมาคือแนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัดาํเนินชีวิตท่ีดี X  = 3.72 และ
การศึกษาทาํใหมี้โ อกาสเลือกที่จะประกอบอาชีพ X  = 3.70 ส่วนชานเมืองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ 
การศึกษาทาํใหมี้โ อกาสเลือกที่จะประกอบอาชีพ X  = 3.80 รองลงมาคือแนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
หลกัดาํเนินชีวิตท่ีดี X  = 3.78 และการเดินทางไปทาํงานสะดวกท่ีจะใชร้ถสาธารณะมากกว่ารถส่วนตวั X  = 
3.66 
 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมือง เกี่ยวกบัปัจจยัการดาํเนินชีวิต เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่าเขตเมืองและชานเมืองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเดินทางไปทาํงานสะดวกที่จะใชร้ถสาธารณะมากกว่ารถ
ส่วนตวั X  = 4.04 และ X  = 3.90 รองลงมาพบว่า ความคิดเห็นเร่ือง การศึกษาทาํใหมี้โ อกาสเลือกท่ีจะประกอบ
อาชีพ สังคมเมือง อยู่ในอนัดบัท่ีสอง X  = 3.80 ส่วนชานเมืองอยู่ในอนัดบัท่ีสาม X  = 3.72 ตรงขา้มกบัความ
คิดเห็นเร่ือง แนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัดาํเนินชีวิตท่ีดี สังคมเมืองอยู่ในอนัดบัท่ีสาม X  = 3.70
ส่วนชานเมืองอยู่ในอนัดบัท่ีสอง X  = 3.81 
 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมือง เกี่ยวกบัทศันคติการดาํเนินชีวิต เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าเขตเมือง ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบัคือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม X  = 
3.76 รองลงมาคือการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานถือเป็นเร่ืองธรรมดาสาํหรับวยัรุ่น X  = 3.63 และเห็นดว้ยกบัการ
ดาํเนินชีวิตแบบอิสระโดยไม่มีคู่ครอง X  = 3.56 ส่วนชานเมือง 3 อนัดบัแรกคือ การปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของ
ศาสนาเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตปกติ X  = 3.81 รองลงมาคือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรม X  = 3.77 และการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง X  = 3.66 
 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมือง เกี่ยวกบัทศันคติการดาํเนินชีวิต เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าเขตเมืองและชานเมือง ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงที่ทาํใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม X  
= 3.63 และ X  = 3.76 ความคิดเห็นรองลงมาในเขตเมือง คือผูห้ญิงส่วนใหญ่มีคู่ครองโดยไม่ตอ้งการความผูกมดั 
X  = 3.26 และเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานถือเป็นเร่ืองธรรมดาสาํหรับวยัรุ่น X  = 3.19 ตามลาํดบั ส่วนชานเมือง
เห็นว่ารองลงมาคือการปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของศาสนาเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตปกติ X  = 3.42 และ 
ความคล่องตวัในการทาํงานทาํใหค้นส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการมีพนัธะ X  = 2.81 ตามลาํดบั 
 สรุปตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและเขตชานเมือง เกี่ยวกบัการดาํเนิน
ชีวิต  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมือง และประชาชนในเขตชานเมือง เกี่ยวกบัการ
ดาํเนินชีวิต ในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ สภาพการดาํเนินชีวิต ปัจจัยการดาํเนินชีวิต และทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต ซ่ึงมี
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลในภาพรวม พบว่าทั้ง 3 ดา้น ความคิดเห็นของประชาชนท่ีทาํงาน ในเขตเมืองและชานเมือง 
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มีความแตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกนักบัความคิดเห็นของประชาชนที่พกัอาศยั ใน
เขตเมืองและชานเมือง มีความแตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 เช่นกนั 
 การเปรียบเทียบคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมืองเกี่ยวกบัสภาพการดาํเนินชีวิต เม่ือ
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ความคิดเห็น เร่ือง ความเพียงพอของรายไดจ้ากสถานท่ีทาํงานเหมาะสมต่อความตอ้งการ 
เพ่ือนร่วมงาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหท้่านอยากมาทาํงาน ความเหมาะสมของการพกัผ่อนในแต่ละวนัเพียงพอ และ
การผูกมิตรกบัเพ่ือนบา้นทาํให้ความเป็นอยู่โ ดยรวมดี มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
นอกจากน้ีความคิดเห็น เร่ือง ความเหมาะสมของระยะทางจากท่ีพกัไปยงัที่ทาํงาน ความพอเพียงของรายได้
เพียงพอกบัรายจ่าย ความพอใจของสภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีทาํงาน การใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่สถานท่ีทาํงาน 
และเศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหต้อ้งทาํงานมากข้ึน ไม่แตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมืองเกี่ยวกบัสภาพการดาํเนินชีวิต 
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็น เร่ือง ความเพียงพอของรายไดจ้ากสถานท่ีทาํงานเหมาะสมต่อความตอ้งการ 
เพ่ือนร่วมงาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหท้่านอยากมาทาํงาน และการผูกมิตรกบัเพ่ือนบา้นทาํใหค้วามเป็นอยู่โดยรวมดี 
มีความแตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีความคิดเห็น เร่ือง ความเหมาะสมของระยะทาง
จากท่ีพกัไปยงัท่ีทาํงาน ความพอเพียงของรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย ความพอใจของสภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ี
ทาํงาน การใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่สถานท่ีทาํงาน เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ตอ้งทาํงานมากข้ึน และความ
เหมาะสมของการพกัผ่อนในแต่ละวนัเพียงพอ ไม่แตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมืองเกี่ยวกบัปัจจัยการดาํเนินชีวิต 
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็น เร่ือง ความปลอดภยัในชีวิตต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมดี การเดินทางไป
ทาํงานสะดวกท่ีจะใช้รถสาธารณะมากกว่ารถส่วนตวั ความเหมาะสมเกี่ยวกบัอตัราค่าโ ดยสารเป็นส่ิงเพ่ิมภาระ
ค่าใชจ่้าย ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือเพ่ือนบา้นสร้างความอบอุ่นทางใจ และการปฏิบติัตามหลกัของศาสนาเป็น
ประจาํทาํให้เกิดความสงบสุขทางใจ มีความแตกต่าง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีความ
คิดเห็น เร่ือง การศึกษาทาํให้มีโ อกาสเลือกที่จะประกอบอาชีพ ไดรั้บสวสัดิการจากสถานทีทาํงานดว้ยความ
เหมาะสม ตาํแหน่งในหนา้ท่ีการงานมีความเท่าเทียมกบัเพ่ือนร่วมงานในตาํแหน่งเดียวกนั และแนวความคิดเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัดาํเนินชีวิตท่ีดี ไม่แตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมืองเกี่ยวกบัปัจจัยการดาํเนินชีวิต 
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ความคิดเห็น เร่ือง ความปลอดภยัในชีวิตต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวมดี ความเอื้ออาทรและ
ช่วยเหลือเพ่ือนบา้นสร้างความอบอุ่นทางใจ และการปฏิบติัตามหลกัของศาสนาเป็นประจาํทาํใหเ้กิดความสงบ
สุขทางใจ มีความแตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีความคิดเห็น เร่ือง นอกจากน้ีความ
คิดเห็น เร่ืองการศึกษาทาํให้มีโ อกาสเลือกท่ีจะประกอบอาชีพ สวสัดิการจากสถานท่ีทาํงานมีความเหมาะสม 
ตาํแหน่งในหนา้ท่ีการงานมีความเท่าเทียมกบัเพ่ือนร่วมงานในตาํแหน่งเดียวกนั การเดินทางไปทาํงานสะดวกท่ีจะ
ใช้รถสาธารณะมากกว่ารถส่วนตัว ความเหมาะสมเกี่ยวกับอตัราค่าโ ดยสารเป็นส่ิงเพ่ิมภาระค่าใ ช้จ่าย และ
แนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัดาํเนินชีวิตท่ีดี ไม่แตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมืองเกี่ยวกบัทศันคติการดาํเนินชีวิต 
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็น ส่วนใหญ่มีความแตกต่าง ยกเวน้ เร่ือง เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิด
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ปัญหาอาชญากรรม ความทนัสมยัจากเทคโนโ ลยีทาํให้การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงทาง
วฒันธรรมทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมืองเกี่ยวกบัทศันคติการดาํเนินชีวิต 
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ความคิดเห็น ส่วนใหญ่มีความแตกต่าง ยกเวน้ เร่ือง ความคล่องตวัในการทาํงานทาํใหค้น
ส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการมีพนัธะ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม ความทนัสมยัจากเทคโนโลยี
ทาํใหก้ารเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง ไม่แตกต่าง 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 สรุปตอนที ่4 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการดาํเนินชีวิต 
  ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมือง และประชาชนในเขตชานเมือง เกี่ยวกบัการดาํเนินชีวิต ในดา้น
ต่างๆ  ไดแ้ก่ สภาพการดาํเนินชีวิต ปัจจยัการดาํเนินชีวิต และทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต จากคาํถามปลายเปิด ซ่ึงมี
ผูต้อบคาํถามไม่มากนกั สรุปไดด้งัน้ี ประชาชนในเขตสงัคมเมือง มีความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจไม่ดีขา้วของแพง คน
ไม่ค่อยจริงใจ ความเอื้ออาทรในสังคมนอ้ยลง คนเห็นแก่ตวัมากข้ึน ต่างคนต่างอยู่ ทาํหนา้ท่ีของตนไป มิจฉาชีพ 
มากข้ึน โ จรผูร้้ายชุกชุม และมีปัญหาหน้ีสินนอกระบบ ส่วนประชาชนในเขตชานเมือง มีความคิดเห็น ว่ารายได้
ไม่พอกบัรายจ่าย ค่าครองชีพสูง งานหายากกวา่เดิม ค่าแรงตํ่า ตอ้งทาํงานหนกัมากข้ึนกว่าเดิม และการดาํเนินชีวิต
ตอ้งประหยดัมากข้ึน 
 
อภปิรายผล 
 ระดบัความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร และประชาชนในเขตชานเมืองของ
กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต ในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ สภาพการดาํเนินชีวิต ปัจจัยการดาํเนินชีวิต และ
ทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเฉพาะ
เกี่ยวกบัสภาพการดาํเนินชีวิต จาํแนกเป็นรายขอ้ ของประชาชนในสังคมเมืองและชานเมือง มีระดบัความเห็นดว้ย
สูงสุดในเร่ือง การใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่สถานท่ีทาํงาน เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้ตอ้งทาํงานมากข้ึน เพ่ือน
ร่วมงาน เป็นส่วนหน่ึงที่ทาํใหท้่านอยากมาทาํงาน และความพอใจของสภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีทาํงาน การท่ี
ประชาชนในเขตเมืองและชานเมืองมีความเห็นในระดบัสูงสุดท่ีสอดคลอ้งกนั เพราะลว้นเป็นเร่ืองที่ของความ
ตอ้งการของมนุษย ์ท่ีมีอิทธิพลมากต่อแรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการทาํงานหรือทาํกิจกรรมของบุคคล 
(Schultz & Schultz, 1998 อา้งถึงใน ปราณี  รามสูต, 2544, หนา้ 146) ไดส้รุปเป็นความตอ้งการของบุคคล
ออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการเพ่ือการดาํรงชีวิต  (existing needs: E) เป็นความตอ้งการทางกายเพ่ือการ
ดาํรงชีวิตอยู่รอดปลอดภยั  บุคคลจึงต้องให้ความสําคญั และใช้เวลาส่วนใหญ่กบัการทาํงาน เพ่ือท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทน ผลกาํไร สวสัดิการ  ส่ิงแวดลอ้มท่ีจูงใจและเสริมสุขภาพ ประการท่ีสองความตอ้งการความสัมพนัธ์ 
(relatedness needs: R) ความตอ้งการน้ีคือ ความตอ้งการในดา้นการท่ีจะมีสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอื่น เพ่ือการ
ผ่อนคลายทางจิตใจ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ และการมีกลุ่ม มีพวก ซ่ึงผูป้ฏิบติังานพอใจงานประเภทท่ีเขาไดมี้
โ อกาสทาํทางสังคมกบัเพ่ือนร่วมงาน และหวัหนา้งาน รวมทั้งพอใจงานท่ีมีบรรยากาศท่ีดีต่อกนั หากกิจกรรมใด
เสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกอ็าจส่งผลใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานไดสู้งข้ึน และประการท่ีสามคือความตอ้งการ
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ความเจริญกา้วหนา้ (growth needs : G) เป็นความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีจะมีการเติบโตและพฒันาการตามอตัภาพ 
ซ่ึงบุคคลจะพอใจงานประเภทที่เขาไดมี้โอกาสใชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะประสบการณ์ของเขาอย่างเต็มท่ี 
 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกบัปัจจยัการดาํเนินชีวิต เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าประชาชนใน
เขตเมือง และชานเมือง มีระดบัความคิดเห็นในระดบัสูงสุด 3 เร่ือง ท่ีตรงกนัคือ เขตเมืองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อนัดบั
แรก คือ การเดินทางไปทาํงานสะดวกท่ีจะใชร้ถสาธารณะมากกว่ารถส่วนตวั การศึกษาทาํใหมี้โ อกาสเลือกที่จะ
ประกอบอาชีพ แนวความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัดาํเนินชีวิตท่ีดี ความคิดเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบั 
ขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีรายงานว่านับตั้งแต่ปี 2541-2542 ประเทศไทยไดก้าํหนดเป็นปี
ท่องเท่ียวไทย จึงไดมี้การปรับตวัรับกบักระแสดงักล่าวจึงไดมี้การพฒันาการคมนาคม ขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 
อย่างต่อเน่ือง เช่นรถไฟลอยฟ้า หรือรถไฟใตดิ้น ประชาชนในเขตสังคมเมือง หรือชานเมืองส่วนใหญ่จึงนิยม
เดินทางดว้ยรถสาธารณะ มากข้ึนเพราะมีความสะดวกรวดเร็ว และประหยดักว่าการใชร้ถส่วนตวั แนวความคิด
เร่ืองการศึกษาทาํใหมี้โ อกาสเลือกท่ีจะประกอบอาชีพ เพราะการสมคัรเขา้ทาํงานในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะกาํหนด
คุณสมบติัตามคุณวุฒิการศึกษา เป็นขั้นตน้ก่อนที่จะพิจารณาถึงความสามารถ ดงันั้นคนมีการศึกษาจึงมีโ อกาสท่ี
จะเขา้ทาํงานมากข้ึน ส่วนแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงมีพระราช
ดาํรัส ช้ีแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และสามารถประยุกต์ใชไ้ดใ้นทุกระดบั จึง
เป็นเหตุใหป้ระชาชนนอ้มนาํมาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 
 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมือง เกี่ยวกบัทศันคติการดาํเนินชีวิต เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
เขตเมือง ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัคือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม ผูห้ญิงส่วนใหญ่มี
คู่ครองโดยไม่ตอ้งการความผูกมดั การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานถือเป็นเร่ืองธรรมดาสาํหรับวยัรุ่น และเห็นดว้ย
กบัการดาํเนินชีวิตแบบอิสระโ ดยไม่มีคู่ครอง สอดคลอ้งกบั สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม จากรายงานเร่ือง 
“นคราภิวตัน์และวิถีชีวิตเมือง” กล่าวคือ สังคมเมืองของกรุงเทพมหานคร เป็นท่ีมีประชากรเขา้มาอยู่อาศยัเป็น
จาํนวนมาก จึงทาํใหมี้ผลต่อส่ิงแวดลอ้ม การจราจร สาธารณูปโภค และปัญหาอาชญากรรม การแสดงออกทาง
เพศกลายเป็นการแสวงหาความสาํราญในรูปแบบใหม่เพ่ือการนนัทนาการหรือผ่อนคลายมิไดมี้นยัของการผูกมดั
แต่อย่างใด 
 ส่วนความคิดเห็นของประชาชนในเขตชานเมือง 3 อนัดบัแรกคือ การปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของศาสนา
เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้การดาํเนินชีวิตปกติ รองลงมาคือ เศรษฐกิจเป็นส่วนหน่ึงที่ทาํให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 
และการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง ความคล่องตวัในการทาํงานทาํใหค้นส่วน
ใหญ่ไ ม่ต้องการมีพนัธะ ความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สังคมชานเมืองถึงมีจะมีความเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ของสังคมเมืองเผยแพร่เขา้มา แต่ประชาชนยงัคงมีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว ในการ
ดาํรงชีวิต เน่ืองจากบริเวณชานเมืองก็มีประชาชนอาศยัอยู่เป็นอนัมาก เช่นกันจึงยงัคงมีปัญหาเศรษฐกิจและ
อาชญากรรม ประชาชนเร่ิมรู้สึกไดถึ้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมอนัเน่ืองจากความเจริญท่ีเขา้
มา 
 สรุปตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและเขตชานเมือง เกี่ยวกบัการดาํเนิน
ชีวิต 
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 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมือง และประชาชนในเขตชานเมือง เกี่ยวกบัการ
ดาํเนินชีวิต ในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่ สภาพการดาํเนินชีวิต ปัจจัยการดาํเนินชีวิต และทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต ซ่ึงมี
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในภาพรวม พบว่าทั้ง 3 ดา้น ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเมืองและชานเมือง มีความ
แตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 การเปรียบเทียบคิดเห็นของประชาชนในเขตเมืองและชานเมืองเกี่ยวกบัสภาพการดาํเนินชีวิต เม่ือ
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ความคิดเห็น แตกต่าง อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05   ในเร่ือง ความเพียงพอของ
รายไดจ้ากสถานท่ีทาํงานเหมาะสมต่อความตอ้งการ เพ่ือนร่วมงาน เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหท้่านอยากมาทาํงาน และ
การผูกมิตรกบัเพ่ือนบา้นทาํให้ความเป็นอยู่โ ดยรวมดี ประชาชนชานเมืองมีระดบัความเห็นดว้ย สูงกว่า สังคม
เมือง สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจาก www.baanjomyut.com  ท่ีว่า วฒันธรรมในแต่ละสังคมจึงแตกต่างกนั การดาํเนินวิถี
ชีวิตของประชากรในแต่ละพ้ืนท่ีจึงมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีแตกต่าง  สังคมเมืองเป็นสังคมท่ีรับเอาวฒันธรรม
ตะวนัตกเผยแพร่เขา้มา  เนน้การเสพเทคโนโลยี มีการใชจ่้ายฟุ่มเฟือย ทาํใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย  มีวิถี
ชีวิตปัจเจก ต่างคนต่างอยู่ ขาดความเอื้ออาทร ต่างกบัสังคมชานเมืองท่ียงัคงมีวฒันธรรมท่ีเกื้อกลูปรองดองกนั ให้
การพึงพาอาศยักัน นอกจากน้ีสังคมเมืองยงัเห็นว่าการพกัผ่อนในแต่ละวนัเพียงพอ มีความเหมาะสมกว่า
ประชาชนในสังคมชานเมือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มคนทาํงานในแถบชานเมืองส่วนใหญ่เป็นคนงานในโ รงงาน
อุตสาหกรรม ท่ีมีการทาํงานมากกว่า 8 ชัว่โมง เน่ืองจากตอ้งมาการทาํงานล่วงเวลา จึงทาํใหมี้เวลาในการพกัผ่อน
นอ้ยกวา่คนทาํงานในสาํนกังาน 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเมืองท่ีและชานเมืองเกี่ยวกบัปัจจัยการดาํเนินชีวิต 
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นของเขตเมืองมีความเห็นดว้ยกบั เร่ือง การเดินทางไปทาํงานสะดวกท่ีจะใช้
รถสาธารณะมากกว่ารถส่วนตวั และความเหมาะสมเก่ียวกบัอตัราค่าโ ดยสารเป็นส่ิงเพ่ิมภาระค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี
เน่ืองจากค่าครองชีพของสังคมเมืองที่สูงข้ึน ประกอบกบัการพฒันาระบบคมนาคม ขนส่งให้มีความทนัสมัย
สะดวกรวดเร็ว ข้ึน เช่นรถไฟฟ้า รถขนส่งมวลชนปรับอากาศ แต่จะเห็นไดว้่า ค่าโ ดยสารก็เป็นส่ิงเพ่ิมค่าใชจ่้าย
ใหก้บัประชาชนสงัคมเมืองเช่นกนั นอกจากน้ี ความเห็นที่แตกต่างของปัจจยัการดาํเนินชีวิตท่ีประชาชนชานเมือง
มีระดบัความเห็นสูงกว่า ได้แก่  เร่ือง ความปลอดภยัในชีวิตต่อสภาพแวดลอ้มโ ดยรวมดี ความเอื้ออาทรและ
ช่วยเหลือเพ่ือนบา้นสร้างความอบอุ่นทางใจ และการปฏิบติัตามหลกัของศาสนาเป็นประจาํทาํใหเ้กิดความสงบ
สุขทางใจ แสดงให้เห็นว่าสังคมชานเมืองยงัคงมีวิถีความเป็นอยู่อย่างไทยท่ีเรียบง่าย ช่วยเหลือกนั และยึดหลกั
ศาสนาเป็นที่ยึดเหน่ียวทางใจ ต่างจากเขตเมืองท่ีรับปฏิบติั และคลอ้ยตามวฒันธรรมตะวนัตก  ในดา้นต่างๆ  เช่น 
มารยาท การดาํเนินชีวิต การกีฬา และการแต่งกายแบบสากล เป็นตน้ (อานนท ์อาภาภิรม, 2519, หนา้ 105-107) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเมืองและชานเมืองเก่ียวกบัทศันคติการดาํเนินชีวิต 
จาํแนกเป็นรายขอ้ พบว่าเมืองมีระดบัความคิดเห็นสูงกว่าชานเมืองในเร่ือง การดาํเนินชีวิตแบบอิสระโ ดยไม่มี
คู่ครอง ค่านิยมของชาวตะวนัตกทาํให้ชีวิตมีความเป็นอยู่สูงข้ึน ผูห้ญิงส่วนใหญ่มีคู่ครองโดยไม่ตอ้งการความ
ผูกมดั ความคล่องตวัในการทาํงานทาํใหค้นส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการมีพนัธะ การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานถือเป็น
เร่ืองธรรมดาสําหรับวยัรุ่น  สอดคลอ้งกบั ศ.ดร.อภิชาติและคณะวิจยั (อา้งถึงใน นคราภิวฒัน์ และวิถีชีวิตเมือง, 
หน้า 94-107) พบสถิติท่ีน่าสนใ จตัวหน่ึงคือเยาวชนท่ีมีท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วใ นกลุ่มตัวอย่างเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขตเมือง และเขตชนบท โดยแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุและเพศและท่ีอยู่อาศยั พบว่า 
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เยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง18-24ปี ชายมีเพศสัมพนัธ์แลว้ 77% 75% 69%โ ดยประมาณ เด็กวนัรุ่นชายในกรุงเทพฯ 
ส่วนใหญ่ไม่ vergin เรียกว่าโสดโดยสถานภาพแต่ไม่โสดโดยพฤตินยั ถึงแมว้่าคาํนาํหนา้ว่า นายจะไม่สามารถบ่ง
บอกความโสดของชายไทยก็ตาม ส่วนผูห้ญิงโสดมีค่าทางสถิติอยู่ท่ี40% 30% 20% ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบั 
อรทยั  หรูเจริญพรพานิช (2550) กล่าวถึงเร่ือง “วิถีเพศของคนในเขตเมือง” โ ดยขอ้คน้พบล่าสุดจากโครงการ
สํารวจระดบัชาติเร่ืองเพศและพฤติกรรมเส่ียงต่อเอดส์ พบว่า วิถีชีวิตในเมืองทาํให้โ ครงสร้างครัวเรือนของคน
ไทยเปลี่ยนไปจากเดิม ท่ีส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนขยาย มาเป็นครัวเรือนเด่ียว ท่ีน่าสนใจคือในกรุงเทพฯ มีสัดส่วน
ครัวเรือนคนเดียวสูงถึงร้อยละ 16 และผูห้ญิงในกรุงเทพฯ ในวยัแต่งงานมีอตัราครองโสดสูงสุด แต่กลุ่มท่ีอยู่เป็น
โสดน้ีประมาณร้อยละ  40 เคยมีเพศสมัพนัธ์แลว้ ขณะท่ีคู่หญิงชายท่ีแต่งงานอยู่กินกนัมีอตัราไม่จดทะเบียนสมรส
สูงสุด การปฏิบติัตามคาํสัง่สอนของศาสนาเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตปกติ 
 ตอนที ่4 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการดาํเนินชีวิต 
 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเมือง และประชาชนในเขตชานเมือง เกี่ยวกบัการดาํเนินชีวิต ในดา้น
ต่างๆ  ไดแ้ก่ สภาพการดาํเนินชีวิต ปัจจยัการดาํเนินชีวิต และทศันคติต่อการดาํเนินชีวิต จากคาํถามปลายเปิด ซ่ึงมี
ผูต้อบคาํถามไม่มากนกั สรุปไดด้งัน้ี ประชาชนในเขตเมือง มีความคิดเห็นว่า เศรษฐกิจไม่ดีขา้วของแพง คนไม่
ค่อยจริงใจ ความเอื้ออาทรในสงัคมนอ้ยลง คนเห็นแก่ตวัมากข้ึน ต่างคนต่างอยู่ ทาํหนา้ท่ีของตนไป มิจฉาชีพ มาก
ข้ึน โจรผูร้้ายชุกชุม และมีปัญหาหน้ีสินนอกระบบ ส่วนประชาชนในเขตชานเมือง มีความคิดเห็น ว่ารายไดไ้ม่พอ
กบัรายจ่าย ค่าครองชีพสูง งานหายากกว่าเดิม ค่าแรงตํ่า ตอ้งทาํงานหนกัมากข้ึนกว่าเดิม และการดาํเนินชีวิตตอ้ง
ประหยดัมากข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบั สุวิทย์ ธีรศาสวตั และสมศกัด์ิ ศรีสันติสุข (2529) ท่ีไดศึ้กษาวิจยั 
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมในหมู่บา้นอีสาน ศึกษากรณีบา้นโนน ตะแบก 
อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงมี 5 ประการ คือ การเพ่ิมข้ึนของประชากร 
ภาวะนํ้าท่วมท่ีนาบ่อยๆ  อาํนาจรัฐ การคมนาคมท่ีสะดวกข้ึนและการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทาํใหว้ิถีชีวิตเปลี่ยนมาเป็น
การผลิตคา้ขาย มีการใชป้ระโ ยชน์ท่ีดินเพ่ิมข้ึน มีการใชเ้ทคโนโลยีทางการเกษตรเขา้มาแทนการผลิตแบบดั้งเดิม 
ชาวบา้นมีหน้ีสินข้ึนและการคา้ปลีกเกิดข้ึน การแพร่กระจายทางวฒันธรรมของสงัคมเมืองและส่ือสารมวลชนทาํ
ใหช้าวบา้นรับเอาความทนัสมยัอนัรวมไปถึงพฤติกรรมการรักษาโ รค ค่านิยมเรียนสูง ๆ  การบนัเทิงแบบคนเมือง 
ดา้นผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัมี 2 ประการ คือ ประการแรกไดแ้ก่รายจ่ายและหน้ีสินท่ีสูงข้ึน ส่วน
ประการท่ีสองไดแ้ก่ปัญหาสงัคม เช่น การพนนัไดเ้พ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏบิัติ 
  1.1  ประชาชนในเขตเมือง ควรเปลี่ยนวิธีคิด ในเร่ืองของต่างคนต่างอยู่ ควรมีความเอื้ออาทรใน
สงัคม ลดความเห็นแก่ตวัมากข้ึน 
  1.2  ประชาชนในเขตเมือง มีความคิดเห็น ควรลดรายจ่าย  และการดาํเนินชีวิตตอ้งประหยดัมากข้ึน 
  1.3  ประชาชนในเขตเมืองและเขตชานเมือง ควรปรับเปลี่ยนวิถีการดาํเนินชีวิต บนพ้ืนฐานรายได้
และเศรษฐกิจในครัวเรือน 
 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเขตเมืองกบัเขตชนบท 
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  2.2  ควรมีการศึกษา ถึงผลกระทบ ปัญหาทางสังคม ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนอนั
เน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี 
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ความคดิเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหาร  
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่* 

The Opinion of Staff to Evaluation in Working Per formance of  
Kasikorn Bank’s Chief Executive : Head Office (Bangkok) 

 
        นางวรรณา  อมตงัคต์ระกลู** 

        Mrs. Wanna   Amatangtrakul 
 
บทคดัย่อ 
                การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1)  เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ (2)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผล
ของผูบ้ริหาร  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จาํแนกตามหัวขอ้ความคิดเห็น (3) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ จาํแนกตามลกัษณะพนักงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษาจาํนวน 361 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 ผลการวิจยัพบว่า (1) พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31- 40 ปี  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตาํแหน่งงานระดับหัวหน้าส่วน รายได้มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 15 ปี  (2) ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อ
เดือน และประสบการณ์การทาํงาน อยู่ในระดบัปานกลาง (3) ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของ
ผูบ้ริหารพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ดา้นแบบประเมิน ดา้นกระบวนการประเมิน 
ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน ดา้นระยะเวลาในการประเมิน และดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังาน อยูใ่นระดบัปาน
กลาง (4)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามเพศ ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน พบว่า พนกังานหญิงมี
ความคิดเห็นแตกต่างจากพนกังานชาย  ตาํแหน่งงานรองผูอ้าํนวยการฝ่าย และรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาท มีความ
คิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติทดสอบค่าเอฟ 
พบว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารฯ แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
จาํแนกตามอาย ุวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทาํงาน พบว่า พนกังานท่ีมีอาย ุ20 – 30 ปี  ระดบัการศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทาํงาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารฯ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือทดสอบความแตกต่างดว้ยสถิติทดสอบค่าเอฟ  พบว่า มีระดบัความคิดเห็นต่อการประเมินผล

                                                        
*บทความภาคนิพนธ์ 
**บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ผูบ้ริหารฯ ไม่แตกต่างกนั  และ (5)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีเพศ และมีรายไดต่้อเดือน
แตกต่างกนัมีผลต่อการประเมินผลดา้นแบบประเมิน ดา้นกระบวนการประเมิน ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน ดา้น
ระยะเวลาในการประเมิน และดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังานแตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีผลต่อการประเมินผลดา้นแบบประเมิน ดา้นกระบวนการประเมิน ดา้น
คณะกรรมการผูป้ระเมิน และดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังานแตกต่างกนั 
 
Abstract 
 This research aimed: to (1) to study general characteristics of the bank staff towards the evaluation by 
the chief executives of the head office of  Kasikorn Banks,  2) to study opinions of the bank staff towards the 
evaluation by the chief executives of the head office of Kasikorn Banks classified by the distinguish opinion 
topics, 3) to compare opinions of the bank staff towards the evaluation by the chief executives of the head office 
of Kaskorn Banks classified by staff categories. The device used in collecting data from 361 bank staff or the 
sample was the questionnaire.  The statistics used  in analyzing the data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test. 
 The research found that:  1) most responders were female, age between 31-40, with bachelor degree, 
holding position in chief level, with monthly salary of more than 40,000 baht, and having at least 15 years of 
work experience, 2) the opinions of the bank staff towards the evaluation by the chief executives of  the head 
office of Kasikorn Bank classified by sex, age, educational level, monthly salary, and work experiences were 
moderate in rank,  3) the opinions of the bank staff towards the evaluation by the chief executives  of the head 
office of Kasikorn Banks in terms of evaluation model, evaluation process, evaluation committee, evaluation 
period, and  fairness to the bank staff were moderate in rank, 4) the results from comparison of the opinions 
classified by sex, position, and monthly salary were that women staff had different opinions from those of  the 
men, and the staff holding position in the level of deputy director with monthly salary lower than 20,000 baht 
had opinions towards the evaluation by the chief executive were the highest in rank.  F-test analysis indicated 
that the bank staff had different opinions towards the evaluation by the chief executives. The results from 
comparison of opinions classified by age, degree, and work experience found that the bank staff with aging 
between 20-30, with education lower than bachelor degree and work experience between 1-5 years had opinion 
on the evaluation were the highest in rank but there was no significant difference when testing with the F-test, 
and 5) the comparative study of the bank staff with different sexes and monthly salaries had different results on 
evaluation model, evaluation process, evaluation committee, evaluation period, and fairness to the bank staff.  
Finally, the results from comparison of the opinions of the bank staff with distinguish positions were different 
in terms of evaluation model, evaluation process, evaluation committee, evaluation period, and fairness to the 
bank staff. 
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ความนํา 
 ปัจจุบนั ในการบริหารองคก์ารสมยัใหม่ตามแนวคิดของการบริหารงาน ในลกัษณะ "บรรษทัภิบาล" ท่ี
จะตอ้งบูรณาการความคาดหวงั ความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกบัองคก์ารเขา้มารวมกบัการปฏิบติังานของ
องคก์าร ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกบัองคก์ารนัน่เอง ความตอ้งการของผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียกบัองคก์ารเหล่าน้ีกคื็อ "เป้าหมาย" ในการดาํเนินงานท่ีองคก์ารจะตอ้งตอบสนองทั้งน้ีเพื่อความอยูร่อด
ขององค์การและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์การสมยัใหม่จึงมีการนําเอา
แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงานขององคก์ารแต่ในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
ขององคก์ารต่างๆ ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาคลา้ยๆ กนัอยู่อยา่งหน่ึง คือ องคก์ารยงัขาดประสิทธิภาพในการบูร
ณาการผลการปฏิบติังานของพนักงาน หน่วยงานและองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ ซ่ึงจากปัญหา
ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบให้ผลการปฏิบติังานโดยภาพรวมขององคก์ารไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ภารกิจ และ
วิสยัทศันท่ี์องคก์ารกาํหนดไวไ้ด ้ 
  เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหทุ้เลาเบาบางลง ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ดพ้ฒันา
แนวคิดใหม่ข้ึนมาโดยมีแนวคิดสําคญัว่า การปฏิบติังานของพนกังานมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหาร ทั้งน้ี 
เพื่อใหผ้ลการปฏิบติังานของพนักงานมีการบูรณาการซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหน่วยงานและ
องค์การ โดยในทา้ยท่ีสุดก็จะทาํให้ผลการปฏิบติังานขององค์การบรรลุเป้าหมายในการท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการ ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์าร  
  จากแนวคิดดงักล่าวจึงมีการพฒันากระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน (performance appraisal) ซ่ึง
เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน ในอดีตเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีกาํหนดไวม้าเป็นกระบวนการ
บริหารผลการปฎิบติังาน (performance management) ท่ีมีแนวความคิดสําคญั ๆ ท่ีตอ้งการพฒันาพนกังานใหมี้
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ในการปฏิบติังานจนมีผลการปฏิบติังานในอนาคตบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ แต่จากการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา องคก์ารประสบปัญหาเก่ียวกบัทศันคติของพนกังาน 
คือ พนกังานไม่พึงพอใจต่อผลการประเมิน และกล่าวหาว่าผูบ้ริหารไม่เป็นธรรม ลาํเอียงต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี
ใกลชิ้ดกวา่ จนเกิดการแตกแยกในองคก์าร ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทาํงานขององคก์ารท่ีลดลงตามไปดว้ย 
  จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งต้น ล้วนแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและการ
ดาํเนินงานขององค์การ ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงานต่อการ
ประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เพ่ือใหท้ราบถึง ความคิดเห็นในดา้น
ต่างๆ และนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะทัว่ไปของพนักงานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่  
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ จาํแนกตามหัวขอ้ของการแสดงความคิดเห็น 5 ดา้น คือ ดา้นแบบประเมิน ดา้น
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กระบวนการประเมิน ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน ดา้นระยะเวลาในการประเมิน และดา้นความเป็นธรรมแก่
พนกังาน 
 3.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ จาํแนกตามลกัษณะพนกังาน 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
  ความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ จาํแนกตามลกัษณะพนกังานแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
  ในการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(สาํนกังานใหญ่) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตในการศึกษา ดงัน้ี  
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 5,922 คน (ขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2550) 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังาน
ใหญ่ เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) และขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
361 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาํการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถาม questionnaire)
ท่ีมุ่งเน้นในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคาร 
กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ในดา้นต่างๆ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังาน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่งงาน และ
ประสบการณ์การทาํงาน 
 2.   ความคิดเห็นต่อการประเมินผลงานของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แบ่ง
ออกเป็น ดา้นแบบประเมิน ดา้นกระบวนการประเมิน ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน ดา้นระยะเวลาในการประเมิน 
และดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังาน จาํนวน 45 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีจะเร่ิมดาํเนินการในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2550 โดยผูว้ิจัยได้
กาํหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นเป็นพนกังานทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ จาํนวน 
5,922 คน (ขอ้มูล ณ 30 กันยายน 2550) โดยผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามให้กับพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดต้อบแบบสอบถาม จากนั้นไปขอรับคืนดว้ยตนเอง   
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด แลว้นาํมาลงรหสั
ประมวลผลขอ้มุล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 
ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช ้ความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลงานของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ความคิดเห็นต่อการประเมินผลงานของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) ของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One way Analysis of Variance = F-test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารพนกังานธนาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ สามารถสรุปผลการศึกษาจาํแนกตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของพนักงานและความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหารธนาคาร
กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จาํแนกตามหัวข้อของแบบประเมนิ 
  พบว่า พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31- 40 ปี มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ อายุ 41 - 50 ปี และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ 50 ข้ึนไป ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมามี
การศึกษาระดบัปริญญาโท และน้อยท่ีสุดมีการศึกษาระดับ ตํ่ากว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานระดับ
หวัหนา้ส่วน รองลงมามีตาํแหน่งระดบัผูช่้วยหวัหนา้ส่วน และนอ้ยท่ีสุดมีตาํแหน่งงานระดบัรองผูอ้าํนวยการฝ่าย 
ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน รองลงมามีรายได ้20,001 – 30,000 บาทต่อเดือน และนอ้ยท่ีสุดมี
รายได ้30,001 – 40,000 บาท ประสบการณ์ในการทาํงานส่วนใหญ่มากกว่า 15 ปี รองลงมามีประสบการณ์ในการ
ทาํงานระหว่าง 1 - 5 ปี และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์การทาํงานระหว่าง 6 – 10 ปี โดยในภาพรวมความคิดเห็น
ของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซ่ึงสามารถอภิปรายความคิดเห็นของพนกังานจาํแนกตามหวัขอ้ 
 2.  ความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ โดยจําแนกตามลกัษณะทัว่ไปของพนักงาน สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
  2.1  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามเพศ ในภาพรวมพนกังานชายและพนกังานหญิงมีความคิดเห็นต่อการประเมินผล
อยูใ่นระดบัปานกลาง และพบวา่พนกังานหญิงมีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าเพศชาย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
แลว้พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อการประเมินผล คือ พนักงานหญิงมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของ
ผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ โดยพนักงานหญิงมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลางเท่ากนัทุกขอ้ พนกังานชายมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ มีความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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  2.2  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามอาย ุพบว่า ในภาพรวมทุกช่วงอายขุองพนกังานฯ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง สามารถเรียงลาํดับความคิดเห็นได้ดังน้ี ช่วงอายุของพนักงานฯ ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ช่วงอายุ
ระหว่าง 20 – 30 ปี รองลงมาคือ ช่วงอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี และมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ ช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
และเม่ือพิจารณาในภาพรวมตามช่วงอายขุองพนกังานฯ ต่อการประเมินผลฯ พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ 20-30 ปี มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมินมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นแบบประเมิน และ
พนกังานอาย ุ50 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นกระบวนการประเมินนอ้ยท่ีสุด  
  2.3  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สํานกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวมทุกระดบัการศึกษาของพนกังานฯ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถเรียงลาํดบัความคิดเห็นตามระดบัการศึกษาของพนกังานไดด้งัน้ี พนกังานฯ 
ท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ
มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี เม่ือพิจารณาในภาพรวมตามระดบัการศึกษา
ต่อการประเมินผลฯ พบว่า พนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลใน 
ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการประเมิน และพนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นระยะเวลาในการประเมินนอ้ยท่ีสุด    
  2.4  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามตาํแหน่งงาน พบว่า ในภาพรวมทุกตาํแหน่งงานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง สามารถเรียงลาํดบัความคิดเห็นตามตาํแหน่งงานได ้ดงัน้ี ตาํแหน่งงานรองผูอ้าํนวยการฝ่ายฯ มีความคิดเห็น
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ตาํแหน่งงานผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายฯ และมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ตาํแหน่งงานผูช่้วย
หัวหน้าส่วน เม่ือพิจารณาในภาพรวมตามตาํแหน่งงานต่อการประเมินผลฯ พบว่า พนักงานในตําแหน่ง 
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นระยะเวลาในการประเมิน มากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน และพนักงานในตาํแหน่งหัวหน้าส่วนมีความคิดเห็นต่อการประเมินผล ในด้าน
ระยะเวลาในการประเมินนอ้ยท่ีสุด  
  2.5  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ในภาพรวมรายไดต่้อเดือนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง สามารถเรียงลาํดบัความคิดเห็นตามรายไดต่้อเดือนได ้ดงัน้ี พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท 
มีความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ รายไดต่้อเดือนมากกว่า 40,000 บาท และมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือ รายได้
ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท เม่ือพิจารณาในภาพรวมตามรายไดต่้อเดือนต่อการประเมินผลฯ พบว่า พนกังานท่ี
มีรายได้ต ํ่ากว่า 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นแบบประเมินมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
พนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 40,000 บาท บาท มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน 
และพนกังานท่ีมีรายได ้30,001-40,000 บาท มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังาน
นอ้ยท่ีสุด  
  2.6  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ โดยจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน พบว่า ในภาพรวมประสบการณ์การทาํงาน มีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง สามารถเรียงลาํดบัความคิดเห็นตามประสบการณ์การทาํงาน ไดด้งัน้ี พนกังานท่ีมี
ประสบการณ์ทาํงาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงานมากกว่า 15 ปี 
และมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 6 - 10 ปี เม่ือพิจารณาในภาพรวมตาม
ประสบการณ์การทาํงานต่อการประเมินผลฯ พบว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินผลในดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมินมากท่ีสุด รองลงมา คือ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 1-5 ปี มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลในด้านแบบประเมินและด้านความเป็นธรรมแก่พนักงาน และพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ 6-10 ปี มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังานนอ้ยท่ีสุด  
 3.  ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
  3.1  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ ในด้านแบบประเมินโ ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละหัวขอ้ พบว่า หัวขอ้
ประเมิน คือ ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรวดเร็วในการทาํงาน การตรงต่อเวลาและความขยนัขนัแขง็ ฯลฯ มี
พนกังานเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีเกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจน และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ แบบประเมิน
เอ้ือต่อผูถู้กประเมิน ตามลาํดบั 
  3.2  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ ในดา้นกระบวนการประเมิน โ ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละหัวขอ้พบว่า 
หวัขอ้ท่ีประเมิน คือ มีการแจง้ผลการประเมินใหพ้นกังานทราบ มีพนกังานท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผล
การประเมินตอ้งสมํ่าเสมอเช่ือถือได ้และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ กระบวนการใช้การประเมินผลแบบวนัต่อวนั 
ตามลาํดบั 
  3.3  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ ในดา้นของคณะกรรมการผูป้ระเมิน โ ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละหัวขอ้ 
พบวา่ หวัขอ้ประเมิน หวัหนา้งานคือผูป้ระเมิน มีพนกังานท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ คณะกรรมการมาจาก
การแต่งตั้ง และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ ผูป้ระเมินเกรงใจลูกนอ้ง ตามลาํดบั 
  3.4  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ ในดา้นระยะเวลาในการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละหวัขอ้ พบว่า 
ระยะเวลาในการประเมิน ควรประเมินปีละ 2 คร้ัง มีพนกังานท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการแจง้ล่วงหนา้
ก่อนการประเมิน และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ ควรประเมินทุกเดือน ตามลาํดบั 
  3.5  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ ในดา้นของความเป็นธรรมแก่พนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละหวัขอ้ 
พบว่า ผูป้ระเมินมีความยติุธรรมและควรมีการแจง้ผลการประเมินเพื่อใหพ้นกังานรู้ตนเอง มีพนกังานท่ีเห็นดว้ย
มากท่ีสุด รองลงมา คือ การประเมินมีความโปร่งใส และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คือ มีเวลาใหพ้นกังานเตรียมตวัเขา้รับ
การประเมิน ตามลาํดบั 
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 4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ จาํแนกตามลักษณะทัว่ไปของพนักงาน 
  4.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามเพศ พบว่า พนกังานหญิงมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
จากพนกังานชาย เม่ือทดสอบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของพนกังานชายและหญิง ดว้ยสถิติทดสอบที 
(t-test) พบว่า ความคิดเห็นต่อการประเมินผลของพนกังานชายและหญิงแตกต่างกนั โดยพนกังานหญิงมีความ
คิดเห็นท่ีมีคา่เฉล่ียสูงกวา่ 
  4.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามอาย ุพบว่าพนกังานท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีความเห็นดว้ย
มากท่ีสุด รองลงมา คือ พนกังานท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปี และนอ้ยท่ีสุด คือ 50 ปี ข้ึนไป เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบั
ความคิดเห็นของพนกังานในแต่ละช่วงอาย ุดว้ยสถิติทดสอบเอฟ (F – test) พบว่า พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
  4.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าพนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั
ตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี และน้อยท่ีสุด คือ ปริญญาตรี เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละระดับของวุฒิการศึกษาของพนักงานท่ีตอบ
แบบสอบถาม ด้วยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) พบว่า พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 
  4.4  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามตาํแหน่งงาน พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานในระดบัรอง
ผูอ้าํนวยการฝ่าย มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานในระดบัพนกังานชั้นตน้-ชั้น
กลางมี และนอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานตาํแหน่งงานในระดบัผูช่้วยหวัหนา้ส่วน เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบัความ
คิดเห็นของพนกังานโดยจาํแนกตามตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ดว้ยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
พบวา่ พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
  4.5  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามรายได ้พนกังานท่ีมีรายไดต้ํ่ากว่า 20,000 บาท มี
ความเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ พนกังานท่ีมีรายไดม้ากกว่า 40,000 บาท และนอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานท่ีมี
รายไดม้ากกวา่ 30,001 – 40,000 บาท เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของพนกังานจาํแนกตามรายได้
ของพนกังาน ดว้ยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) พบว่า พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนั 
  4.6  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน พนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน
มากกวา่ 15 ปี และนอ้ยท่ีสุด คือ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 – 10 ปีเม่ือทดสอบความแตกต่างระดบั
ความคิดเห็นของพนกังานจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ดว้ยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) พบว่า พนกังานท่ี
มีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 5.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคดิเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย 
จาํกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ในแต่ละหัวข้อของด้านการประเมนิทั้ง 5 ด้าน โดยจาํแนกตามลักษณะพนักงาน 
  5.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบ
ประเมินใน จาํแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 156

   5.1.1  ดา้นแบบประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แสดงว่า พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบประเมิน
แตกต่างกันในบางหัวขอ้ คือ แบบประเมินสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององค์กรและบทบาทหน้าท่ีของผูถู้ก
ประเมิน แบบประเมินสะดวกต่อการประเมิน แบบประเมินเอ้ือต่อผูถู้กประเมิน แต่ละหวัขอ้ของแบบประเมินมี
คะแนนท่ีเหมาะสม และขอ้ความในแบบประเมินชดัเจน เขา้ใจง่าย นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
   5.1.2  ดา้นกระบวนการประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าพนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในด้าน
กระบวนการประเมินแตกต่างกนัในบางหัวขอ้ คือ กระบวนการประเมินเป็นระบบ ระบบการประเมินตอ้ง
แยกแยะระหวา่งพนกังานท่ีมีผลงานดีและไม่ดีได ้และผลการประเมินตอ้งสมํ่าเสมอเช่ือถือได ้
   5.1.3  ดา้นกระบวนการประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าพนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในด้าน
คณะกรรมการผูป้ระเมินแตกต่างกนัในบางหวัขอ้ คือ ผูป้ระเมินมีความแม่นตรง น่าเช่ือถือ เห็นแก่ผลงานมากกว่า
ความสัมพนัธ์ส่วนตวั ผูป้ระเมินไม่มีอคติต่อพนกังานคนใดคนหน่ึง ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และ ผูป้ระเมิน
สนใจและใหค้วามสาํคญักบัการประเมินผลงาน 
   5.1.4 ดา้นระยะเวลาในการประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าพนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในด้าน
ระยะเวลาในการประเมินแตกต่างกนัในบางหวัขอ้ คือ มีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนการประเมิน และ ประเมินทุกเดือน 
   5.1.5  ดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังาน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหัวขอ้มีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้น
ความเป็นธรรมแก่พนกังานแตกต่างกนัในบางหวัขอ้ คือ พนกังานมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน ไม่สร้าง
ภาระใหแ้ก่พนกังาน มีเวลาใหพ้นกังานเตรียมตวัเขา้รับการประเมิน และมีการใหพ้นกังานประเมินตนเองก่อน 
  5.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบ
ประเมินใน จาํแนกตามตาํแหน่งงาน ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
   5.2.1  ดา้นแบบประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แสดงว่า พนักงานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบ
ประเมินแตกต่างกนัในบางหัวขอ้ คือ ปัจจยัท่ีประเมิน คือ ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรวดเร็วในการทาํงาน 
การตรงต่อเวลาและความขยนัขนัแขง็ ฯลฯ แบบประเมินสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์รและบทบาท
หนา้ท่ีของผูถู้กประเมิน แบบประเมินสะดวกต่อการประเมิน แบบประเมินเอ้ือต่อผูถู้กประเมิน แต่ละหวัขอ้ของ
แบบประเมินมีคะแนนท่ีเหมาะสม ขอ้ความในแบบประเมินชดัเจน เขา้ใจง่าย พนกังานมีส่วนร่วมในการออกแบบ
ประเมิน และแบบประเมินมีมาตรฐานใชก้บัทุกสาขา มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   5.2.2  ดา้นกระบวนการประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้น
กระบวนการประเมินแตกต่างกนัในบางหัวขอ้ คือ การประเมินจากผลการปฏิบติังานเฉพาะในปัจจุบนั ใชก้าร
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ประเมินผลแบบวนัต่อวนั กระบวนการแต่ละกระบวนการเขา้ใจง่าย ชดัเจน ไม่ยุง่ยากในทางปฏิบติั มีการแจง้ผล
การประเมินให้พนกังานทราบ และ ระบบการประเมินตอ้งแยกแยะระหว่างพนกังานท่ีมีผลงานดีและไม่ดีได ้มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   5.2.3   ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน พบว่าค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหัวขอ้มีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารใน
ด้านคณะกรรมการผูป้ระเมินแตกต่างกันในบางหัวขอ้ คือคณะกรรมการมาจากการแต่งตั้ ง หัวหน้างานคือผู ้
ประเมิน เห็นแก่ผลงานมากกว่าความสัมพนัธ์ส่วนตวั ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก ผูป้ระเมินประเมินแบบขอไปที 
และ ผูป้ระเมินสนใจและให้ความสําคญักบัการประเมินผลงาน มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   5.2.4  ดา้นระยะเวลาในการประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นทุกหัวขอ้มีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารใน
ด้านระยะเวลาในการประเมินแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   5.2.5  ดา้นความเป็นธรรมแก่พนักงาน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหัวขอ้มีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร
ในดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังานแตกต่างกนัในบางหัวขอ้ คือไม่สร้างภาระให้แก่พนกังาน มีเวลาให้พนกังาน
เตรียมตวัเขา้รับการประเมิน และ มีการให้พนักงานประเมินตนเองก่อน มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของ
ผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  5.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบ
ประเมินใน จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
   5.3.1  ดา้นแบบประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 แสดงว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบ
ประเมินแตกต่างกนัในบางหัวขอ้ คือ ปัจจยัท่ีประเมิน คือ ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความรวดเร็วในการทาํงาน 
การตรงต่อเวลาและความขยนัขนัแข็ง ฯลฯ แบบประเมินสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององค์กรและบทบาท
หนา้ท่ีของผูถู้กประเมิน แบบประเมินสะดวกต่อการประเมิน แบบประเมินเอ้ือต่อผูถู้กประเมิน แต่ละหวัขอ้ของ
แบบประเมินมีคะแนนท่ีเหมาะสม ขอ้ความในแบบประเมินชดัเจน เขา้ใจง่าย กรอบการประเมินครอบคลุมตาม
ความตอ้งการ พนกังานมีส่วนร่วมในการออกแบบประเมิน และ แบบประเมินมีมาตรฐานใชก้บัทุกสาขา มีความ
คิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   5.3.2  ดา้นกระบวนการประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารใน
ดา้นกระบวนการประเมินแตกต่างกนัในบางหวัขอ้ คือ การประเมินจากผลการปฏิบติังานเฉพาะในปัจจุบนั มีการ
แจง้ผลการประเมินให้พนกังานทราบ ระบบการประเมินตอ้งแยกแยะระหว่างพนักงานท่ีมีผลงานดีและไม่ดีได ้
และผลการประเมินตอ้งสมํ่าเสมอเช่ือถือได ้มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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   5.3.3  ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหัวขอ้มีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร
ในด้านคณะกรรมการผูป้ระเมินแตกต่างกนัในบางหัวขอ้ คือ คณะกรรมการมาจากการแต่งตั้ง หัวหน้างานคือ 
ผูป้ระเมิน เห็นแก่ผลงานมากกว่าความสัมพนัธ์ส่วนตวั ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก และผูป้ระเมินประเมินแบบขอ
ไปที มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   5.3.4  ดา้นระยะเวลาในการประเมิน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหวัขอ้มีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหาร
ในดา้นระยะเวลาในการประเมินแตกต่างกนัในบางหวัขอ้ คือ การประเมินจะมีตลอดเวลา และประเมินทุกเดือน มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   5.3.5  ดา้นความเป็นธรรมแก่พนักงาน พบว่า ค่า F-ratio ท่ีคาํนวณไดใ้นบางหัวขอ้มีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าพนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของ
ผูบ้ริหารในดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังานแตกต่างกนัในบางหวัขอ้ คือ ไม่สร้างภาระใหแ้ก่พนกังาน ผูป้ระเมินมี
ความยุติธรรม ขั้นตอนกระบวนการประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรม ระยะเวลาการประเมินท่ีเหมาะสม มีเวลาให้
พนกังานเตรียมตวัเขา้รับการประเมิน มีการแจง้ผลการประเมินเพ่ือใหพ้นกังานรู้ตนเอง และพนกังานยอมรับผล
การประเมินได ้มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  ลักษณะทั่วไปของพนักงานและความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหารธนาคาร
กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ จาํแนกตามหัวข้อของแบบประเมนิ  
  พบว่า พนักงานหญิงมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) สํานกังานใหญ่ มากกว่าพนกังานชาย มีอายอุยูร่ะหว่าง 31- 40 ปี มีศึกษาระดบัปริญญาตรี มีตาํแหน่ง
งานระดบัหวัหนา้ส่วน มีรายไดม้ากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงานส่วนใหญ่มากกว่า 15 ปี 
โดยในภาพรวมพนกังานมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารพนกังานฯ อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากนัทั้ง 
5 ดา้น  
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชาญ ปลอ้งไหม (2543) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเจต
คติของพนกังานองคก์ารเภสัชกรรมท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารเภสัชกรรม สาํนกังาน
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร พบว่า เจตคติของพนกังานองคก์รเภสัชกรรมท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน
ขององคก์รเภสชักรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  ความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย  จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ โดยจาํแนกตามลักษณะทัว่ไปของพนักงาน พบวา่ 
  2.1  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามเพศ ในภาพรวมพนกังานชายและพนกังานหญิงมีความคิดเห็นต่อการประเมินอยู่
ในระดบัปานกลาง และพบวา่พนกังานหญิงมีความคิดเห็นมากกวา่เพศชาย  
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  2.2  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามอาย ุพบว่า ในภาพรวมทุกช่วงอายขุองพนกังานฯ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และยงัพบอีกว่า ช่วงอายุของพนกังานฯ ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ช่วงอายรุะหว่าง 20 – 30 ปี โดยมี
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมินมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นแบบประเมิน  
   2.3  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สํานกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวมทุกระดบัการศึกษาของพนกังานฯ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง และยงัพบอีกวา่พนกังานฯ ท่ีมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารพนกังาน
ฯ มากท่ีสุด คือ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในด้าน
คณะกรรมการผูป้ระเมินมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการประเมิน  
  2.4  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามตาํแหน่งงาน พบว่า ในภาพรวมทุกตาํแหน่งงานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และยงัพบอีกว่า ตาํแหน่งงานรองผูอ้าํนวยการฝ่ายฯ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด และ พนกังานในตาํแหน่งรอง
ผูอ้าํนวยการฝ่ายมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นระยะเวลาในการประเมินมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
คณะกรรมการผูป้ระเมิน  
   2.5  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ในภาพรวมรายไดต่้อเดือนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และยงัพบอีกว่า พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท มีความคิดเห็นมากท่ีสุด และมีความคิดเห็น
ต่อการประเมินผลในดา้นแบบประเมินมากท่ีสุด  
  2.6  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ โดยจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน พบว่า ในภาพรวมประสบการณ์ทาํงาน มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และยงัพบอีกว่า พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทาํงาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นมากท่ีสุด และมีความ
คิดเห็นต่อการประเมินผลในดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมินมากท่ีสุด  
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ อนุชา หอยสังข ์(2542) ศึกษาเร่ือง ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน : ศึกษากรณีขา้ราชการกรมการปกครอง ตาํแหน่งปลดัอาํเภอ ระดบั 3 – 5 ผลการวิจยั
พบว่า ในภาพรวมขา้ราชการกรมการปกครอง ตาํแหน่งปลดัอาํเภอ ระดับ 3 – 5 มีความคิดเห็นต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน 
ดา้นผลการประเมิน และดา้นการนาํผลการประเมินไปใช ้อยูใ่นระดบัดี 
 3.  ระดับความคดิเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ พบวา่ 
   3.1  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ ในดา้นแบบประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า หัวขอ้ประเมิน คือ ปริมาณงาน 
คุณภาพงาน ความรวดเร็วในการทาํงาน การตรงต่อเวลาและความขยนัขนัแขง็ ฯลฯ มีพนกังานท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
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  3.2  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ ในดา้นกระบวนการประเมิน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบว่า หวัขอ้ท่ีประเมิน คือ มีการ
แจง้ผลการประเมินใหพ้นกังานทราบ มีพนกังานท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  3.3  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ ในด้านของคณะกรรมการผูป้ระเมิน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า หัวขอ้ประเมิน 
หวัหนา้งาน คือ ผูป้ระเมิน มีพนกังานท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  3.4  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ ในด้านระยะเวลาในการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า ระยะเวลาในการ
ประเมิน ควรประเมินปีละ 2 คร้ัง มีพนกังานท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
   3.5  ความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สํานักงานใหญ่ ในด้านของความเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า ผูป้ระเมินมี
ความยติุธรรมและควรมีการแจง้ผลการประเมินเพือ่ใหพ้นกังานรู้ตนเอง มีพนกังานท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยวฒิุ โหน่งพงษ ์(2544) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น
ของพนกังานธนาคารออมสินต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเจตคติ ความรู้ความเขา้ใจ
ในหลกัการ วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนักงานธนาคารออมสินตลอดจนเพ่ือศึกษาว่าความรู้ความ
เขา้ใจต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานมีผลต่อเจตคติของพนักงานธนาคารออมสิน พบว่า ระดับเจตคติต่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน โดยรวมอยู่ในระดับสูง และเม่ือพิจารณาในแต่ละ
องคป์ระกอบยอ่ยของเจตคติของพนกังานธนาคารออมสิน พบว่า ในองคป์ระกอบดา้นการมีความตั้งใจท่ีจะให้มี
การประเมินผลดําเนินไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการของการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียของเจตคติสูงท่ีสุด นอกจากนั้นความรู้ความเขา้ใจต่อการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานออมสิน ผูศึ้กษาพบว่า พนักงานธนาคารออมสินส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจต่อการประเมินผลการ
ปฏิบติังานระดบัปานกลาง 
 4.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ จาํแนกตามลกัษณะทัว่ไปของพนักงาน พบวา่ 
  4.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามเพศ พบว่า พนกังานหญิงและพนกังานชายมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
  4.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามอาย ุพบวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ20-30 ปี มีความเห็นดว้ย
มากท่ีสุด เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของพนกังานดว้ยสถิติทดสอบเอฟ (F – test) พบว่า ระดบั
ความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั 
  4.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าพนกังานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั
ตํ่ากว่าปริญญาตรีมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของพนกังานดว้ยสถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั 
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  4.4  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามตาํแหน่งงาน พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานในระดบัรอง
ผูอ้าํนวยการฝ่าย มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของพนกังานด้วยสถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
  4.5  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พนักงานท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า 20,000 
บาท มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของพนกังานดว้ยสถิติทดสอบเอฟ (F-
test) พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
  4.6  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน พนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการทาํงาน 1-5 ปี มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือทดสอบความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของ
พนกังานดว้ยสถิติทดสอบเอฟ (F-test) พบวา่ ระดบัความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิชาญ ปลอ้งไหม (2543) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเจต
คติของพนกังานองคก์ารเภสัชกรรมท่ีมีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารเภสัชกรรม สาํนกังาน
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งแตกต่างกันมีเจตคติต่อระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ารเภสัชกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยั
ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานท่ีแตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี และยงั
พบอีกวา่จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โสภิดา พฒัน์ทอง (2540) ศึกษาเร่ือง การพฒันาเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรสายปฏิบติัการวิชาชีพและบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ผล
การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นจาํแนกตามตาํแหน่งงาน มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ส่วน
ความคิดเห็นท่ีจาํแนกตามวฒิุการศึกษา และหน่วยงาน ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
 5.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคดิเห็นของพนักงานต่อการประเมินผลของผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ในแต่ละหัวข้อของด้านการประเมินทั้ง 5 ด้าน โดย จําแนกตามลักษณะพนักงาน 
พบวา่ 
  5.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบ
ประเมิน จาํแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ คือ ดา้นแบบประเมิน ดา้นกระบวนการประเมิน ดา้นคณะกรรมการผู ้
ประเมิน ดา้นระยะเวลาในการประเมิน ดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังาน พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการประเมินผลของผู ้บริหารในด้านแบบประเมินแตกต่างกัน คือ แบบประเมินสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์ององคก์รและบทบาทหนา้ท่ีของผูถู้กประเมิน แบบประเมินสะดวกต่อการประเมิน แบบประเมิน
เอ้ือต่อผูถู้กประเมิน แต่ละหัวขอ้ของแบบประเมินมีคะแนนท่ีเหมาะสม และขอ้ความในแบบประเมินชัดเจน 
เขา้ใจง่าย นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
  5.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบ
ประเมินใน จาํแนกตามตาํแหน่งงาน ผลการวิเคราะห์ คือ ด้านแบบประเมิน ด้านกระบวนการประเมิน ด้าน
คณะกรรมการผูป้ระเมิน ดา้นระยะเวลาในการประเมิน ดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังาน มีความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  5.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการประเมินผลของผูบ้ริหารในดา้นแบบ
ประเมินใน จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน ผลการวิเคราะห์ คือ ดา้นแบบประเมิน ดา้นกระบวนการประเมิน ด้าน
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คณะกรรมการผูป้ระเมิน ดา้นระยะเวลาในการประเมิน ดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังาน มีความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อนุชา หอยสังข์ (2542) ศึกษาเร่ือง ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน : ศึกษากรณีขา้ราชการกรมการปกครอง ตาํแหน่งปลดัอาํเภอ ระดบั 3 – 5 ผลการวิจยั 
พบวา่ (1) ขา้ราชการกรมการปกครองตาํแหน่งปลดัอาํเภอ ระดบั 3 – 5 ท่ีมีสภาพภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สถานภาพการทาํงาน ในด้านอายุ รายได้ ระดับตาํแหน่ง อายุราชการ และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง
ปลดัอาํเภอ ท่ีแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังานทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นผลการประเมิน และดา้นการนาํผลการประเมินไป
ใช ้ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(2) ขา้ราชการกรมการปกครอง ตาํแหน่งปลดัอาํเภอระดบั 
3 – 5 ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแตกต่าง
กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 และพบว่า มีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กาจชมาศ โป๊ะโดย (2541) ศึกษาเปรียบเทียบการ
บริหารงานบุคคลของธนาคารพาณิชยไ์ทยและธนาคารพาณิชยส์าขาจากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบวา่บุคคลท่ีอยูใ่นธนาคารพาณิชยไ์ทยและธนาคารพาณิชยส์าขาจากต่างประเทศท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษา ผลการวิจยัสรุปไดเ้ป็น 5 ประเด็น คือ (1) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองอายุ และ เพศ มีความ
คิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัในด้านการจัดหาบุคคลเขา้ทาํงานในองค์การ การฝึกอบรมและการพฒันาบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การโยกยา้ย การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง และค่าตอบแทน (2) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความ
แตกต่างกันในเร่ืองคุณวุฒิมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกันในด้านการฝึกอบรมและการพฒันาบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การโยกยา้ย การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง และค่าตอบแทน แต่มีความแตกต่างกนัในดา้น 
การจดัหาบุคคลเขา้ทาํงานในองคก์าร (3) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองประสบการณ์ มีความคิดเห็นท่ี
ไม่แตกต่างกนัในดา้นการจดัหาบุคคลเขา้ทาํงานในองคก์าร การประเมินผลการปฏิบติังาน การโยกยา้ย การเล่ือน
ขั้นเล่ือนตาํแหน่ง และค่าตอบแทน แต่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในดา้นการฝึกอบรมและการพฒันาบุคคล (4) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองหน่วยงานท่ีสังกดัมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัในดา้นการจดัหาบุคคล
เขา้ทาํงานในองคก์าร แต่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในดา้นการฝึกอบรมและการพฒันาบุคคล การประเมินผล
การปฏิบติังาน การโยกยา้ย การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง และค่าตอบแทน (5) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองรายไดมี้ความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัในดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน การโยกยา้ย การเล่ือนขั้นเล่ือน
ตาํแหน่ง การฝึกอบรมและการพฒันาบุคคล แต่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในดา้น การจดัหาบุคคลเขา้ทาํงานใน
องคก์าร และค่าตอบแทน 
 จากผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรวพรรณ คาํชมภู (2549) ศึกษาเร่ือง การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของวิศวกรในบริษทั แอล ที อี ซี จาํกดั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัมีจาํนวน 54 คน 
ผลการวิจยัพบว่า วิศวกรมีความคิดเห็นพึงพอใจอยู่ในเกณฑสู์ง 5 ดา้น คือ ดา้นวตัถุประสงคแ์ละนโยบายในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานดา้นความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินผล ดา้นเกณฑใ์นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังาน และดา้นผูป้ระเมิน ส่วนดา้นวิธีการประเมินมี
ความเห็นไม่พอใจในส่วนท่ีใหผู้ร่้วมงานมีส่วนในการประเมิน และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุชา หอย
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สังข ์(2542) ศึกษาเร่ือง ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน : ศึกษากรณีขา้ราชการกรมการปกครอง ตาํแหน่ง
ปลดัอาํเภอ ระดบั 3 – 5 ผลการวิจยัพบวา่ ขา้ราชการกรมการปกครองตาํแหน่งปลดัอาํเภอระดบั 3 - 5 ท่ีมีสภาพภูมิ
หลงัทางเศรษฐกิจ สังคม และสถานภาพการทาํงาน ในดา้นอาย ุรายได ้ระดบัตาํแหน่ง อายรุาชการ และระยะเวลา
ในการดํารงตาํแหน่งปลดัอาํเภอ ท่ีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อระบบการประเมินผลการปฏิบติังานไม่
แตกต่าง และขา้ราชการกรมการปกครองตาํแหน่งปลดัอาํเภอระดบั 3 - 5 ท่ีมีเพศและระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่าง
กนั จะมีความคิดเห็นต่อระบบกากรประเมินผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี ้
 1.  ดา้นแบบประเมิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแบบประเมิน โดยรวมอยูใ่น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 เม่ือพิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า 
พนกังานมีส่วนร่วมในการออกแบบประเมินมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.89 รองลงมาคือ แบบประเมินมีมาตรฐาน
ใชก้บัทุกสาขา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น ธนาคารควรทาํความเขา้ใจกบัพนกังานใน
ดา้นการมีส่วนร่วมในการออกแบบประเมิน เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บทราบ นโยบายในการออกแบบประเมิน วิธีการ
ออกแบบประเมิน และการจะใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการออกแบบประเมิน 
 2.  ด้านกระบวนการประเมิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเก่ียวกับด้านกระบวนการ
ประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 เม่ือพิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ใชก้ารประเมินผลแบบวนัต่อวนั มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.45 รองลงมาคือ การ
ประเมินมีขั้นตอนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีค่าเฉล่ียท่ี 3.08 ดงันั้น ธนาคารควรให้ผูป้ระเมินทาํความเขา้ใจกบัผู ้
ถูกประเมิน ถึงขั้นตอนในการประเมิน เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และน่าเช่ือถือ ส่วนการประเมินผลแบบวนัต่อวนั 
เป็นการประเมินท่ียุง่ยากและใชเ้วลาในการประเมิน ปัจจุบนัธนาคารมีการประเมินทุก 6 เดือน ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ในการประเมินผลอยูแ่ลว้ 
 3.  ดา้นคณะกรรมการผูป้ระเมิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเก่ียวกบัดา้นคณะกรรมการ 
ผู ้ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 เม่ือพิจารณาแต่ละด่านจะเห็นว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าผูป้ระเมินประเมินแบบขอไปที มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.68 และรองลงมาคือ  
ผูป้ระเมินเกรงใจลูกนอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78 ดงันั้น ธนาคารควรทาํความเขา้ใจและใหค้วามรู้กบัผูป้ระเมินและ
ผูถู้กประเมินในบทบาทท่ีไดรั้บ และเพือ่ใหพ้นกังานทาํความเขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีของตนเอง 
 4.  ดา้นระยะเวลาในการประเมิน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระยะเวลาในการ
ประเมินอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นจะเห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่า การประเมินทุกเดือน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากบั 2.52 รองลงมาคือ การประเมินจะมีตลอดเวลา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่การประเมินผลปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ท่ี 3.69 อยูใ่นระดบัมากนั้น 
แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานมีความเห็นดว้ยกบัการประเมินแบบปีละ 2 คร้ัง และถือเป็นมาตรฐานในการประเมินผล 
 5.  ดา้นความเป็นธรรมแก่พนักงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเก่ียวกบัด้านความเป็น
ธรรมแก่พนกังานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นจะเห็นว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การใหพ้นกังานประเมินตนเองก่อน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2.87 รองลงมาคือ 
พนักงานยอมรับผลการประเมินได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 และพนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.04 ดังนั้น ธนาคารควรพิจารณาการให้ความรู้แก่พนักงานในเร่ืองการประเมินผลพนักงาน 
ขั้นตอนและวิธีการประเมิน พร้อมทั้งทาํใหพ้นกังานทุกคนยอมรับและเห็นดว้ยกบัวิธีการประเมินผลของธนาคาร 
เพื่อสร้างความเขา้ใจ ความโปร่งใส ให้กบัพนักงาน และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานกับ
ธนาคาร รวมทั้งควรใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการประเมินดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยัไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าพนกังานมีความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
การประเมินผลของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจน
เกิดการยอมรับผลการประเมิน ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากผลการวิจยัคือ 
 1.  ดา้นแบบประเมิน ( X = 3.27) พนกังานมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในขอ้ปัจจยัท่ีประเมิน คือ ปริมาณ
งาน คุณภาพงาน ความรวดเร็วในการทาํงาน การตรงต่อเวลา และความขยนัขนัแขง็ ฯลฯ ( X = 3.60) และขอ้มี
เกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน ( X = 3.45)  
 2.  ดา้นกระบวนการประเมิน ( X = 3.19) พนกังานมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในขอ้มีการแจง้ผลการ
ประเมินใหพ้นกังานธนาคาร ( X = 3.60) และขอ้ผลการประเมินตอ้งสมํ่าเสมอเช่ือถือได ้( X =3.34)  
 3.  ดา้นของคณะกรรมการผูป้ระเมิน ( X = 3.26) พนกังานมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในขอ้หวัหนา้งานคือ
ผูป้ระเมิน ( X = 3.85) และขอ้คระกรรมการมาจากการแต่งตั้ง ( X = 3.35)  
 4.  ดา้นระยะเวลาในการประเมิน พนกังานมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในหัวขอ้ระยะเวลาในการประเมิน 
ควรประเมินปีละ 2 คร้ัง ร้อยละ 15.79 และขอ้มีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนการประเมิน ร้อยละ 8.59 
 5.  ดา้นความเป็นธรรมแก่พนกังาน ( X = 3.16) พนกังานมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในขอ้การแจง้ผลการ
ประเมินเพื่อให้พนกังานรู้ตนเอง ( X = 3.40) ขอ้การประเมินมีความโปร่งใส ( X = 3.30) ขอ้ระยะเวลาการ
ประเมินท่ีเหมาะสม ( X = 3.30) และขั้นตอนกระบวนการประเมินเป็นไปอยา่งยติุธรรม ( X = 3.24) 
 จะเห็นไดว้่าในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานกบัผูบ้ริหารเก่ียวกบักระบวนการประเมินผล
การปฏิบติังาน จึงมีความสําคญัในการท่ีจะให้พนักงานและผูบ้ริหารไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงนโยบายในการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของธนาคารและเพ่ือเป็นการให้
ความรู้กบัผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินในบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีของพนกังาน
และผูบ้ริหารของธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะใหธ้นาคารกสิกรไทย 
จาํกดั (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ควรทาํวิจยัเก่ียวกบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานและผูบ้ริหารใน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของธนาคาร เพื่อนาํผลการวิจยัมาวิเคราะห์ถึงวิธีนาํเสนอและทาํความ
เขา้ใจกบัพนกังานในขั้นตอนและวิธีการประเมินของธนาคารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 165

บรรณานุกรม 
กาจชมาศ โป๊ะโดย (2541). เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของธนาคารพาณชิย์ไทยและธนาคารพาณิชย์สาขา

จากต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เซนตจ์อห์น. 

ปิยวุฒิ  โหน่งพงษ์. (2544). ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารออมสินต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

แพรวพรรณ  คาํชมภู (2549). การประเมินผลการปฏิบัติงานของวศิวกรรมในบริษัท แอล ที อี ซี  จํากัด. ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 

วิชาญ ปลอ้งไหม (2543). การศึกษาเจตคติของพนักงานองค์การเภสัชกรรมที่มีต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

โสภิดา พฒัน์ทอง.(2548). การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
วชิาชีพและบริหารท่ัวไป. การศึกษาอิสระปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 166

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่บริษัทโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) DTAC 

 ในกรุงเทพมหานคร* 
The Marketing Mix Factors Affecting to Decisions Making for  Choose Carefully 

Useable Mobile Phone Services of  
Total Access Communication Public Company Limited (DTAC) in Bangkok 

 
                       นางสาวศิริพร   ทบัทิม** 
                       Miss. Siriporn   Tubtim 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไค-สแควร์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 6 ด้าน คือ ด้านบริการ ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ  ดา้นราคา  ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC และพบว่าปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 1)  ดา้นบริการ
มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมฯ ในหัวขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใช้บริการผ่านเครือข่ายน้ี หัวขอ้นอกจาก
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC แลว้ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่  หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด  และหวัขอ้ท่านเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจากกิจกรรมใด 
(นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) 2) ดา้นพนกังาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหวัขอ้ปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภทใด หัวขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการผ่านเครือข่ายน้ี หัวขอ้นอกจาก
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC แลว้ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่   หวัขอ้ท่านเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) และหัวขอ้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด 3)  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหวัขอ้
ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภทใด หวัขอ้หากท่านไม่เลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ท่านจะ
เลือกใชเ้ครือข่ายใด และหัวขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด  4)  
ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมฯ ในหัวขอ้นอกจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC แลว้ท่านใช้

                                                        
  *  บทความภาคนิพนธ์ 
**  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ และหวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือนเป็น
เงินเท่าใด 5) ดา้นการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหัวขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
DTAC ประเภทใด และหัวขอ้ท่านเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และ
โทรออก)  และ 6) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหัวขอ้ปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภทใด หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ต่อเดือนเป็นเงิน
เท่าใด หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี และหวัขอ้นอกจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC แลว้ ท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ 
 
Abstract 
 The objectives of the study were (1) to study the marketing mix factors affecting to decisions making 
for select carefully useable mobile phone services of Total Access Communication Public Company Limited 
(DTAC) in Bangkok. (2) to study relationship between the marketing mix factors with useable behavior to 
DTAC network mobile phone services. The population of study was on about 384 sampling. The statistics used 
in the study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and chi-square test. 
 The results in this study showed that the marking mix factors into 6 aspects affected to decisions 
making for select carefully useable DTAC mobile phone services and found that the marking mix factors had 
relationship with useable behavior to DTAC mobile phone services were matches statistical significant at the 
level of 0.05, which was able to explained : (1) Service aspects had relationship with useable behavior to DTAC 
network services into 4 topics were as: A period of time for useable DTAC network services of you., Would 
you like to useable other network mobile phone services except DTAC., How much did you pay monthly for 
useable DTAC network services., and What kind of activity did you want  to useable DTAC network services. 
(Expect to answer and call a telephone.) (2) People aspects had relationship with useable behavior to DTAC 
network services into 5 topics were as: What kind of DTAC network services did you useable in the present., A 
period of time for useable DTAC network services of you., What kind of activity did you want  to useable 
DTAC network services. (Expect to answer and call a telephone.), and How much did you pay monthly for 
useable DTAC network services. (3)  Process aspects had relationship with useable behavior to DTAC network 
services into 3 topics were as: What kind of DTAC network services did you useable in the present., Which 
would you like to select carefully useable network mobile phone services if you didn’t useable DTAC network 
services., How much did you pay monthly for useable DTAC network services. (4) Price aspects had 
relationship with useable behavior to DTAC network services into 2 topics were as: Did you useable other 
mobile phone services expect DTAC network services., and How much did you pay monthly for useable DTAC 
network services. (5) Place aspects had relationship with useable behavior to DTAC network services into 2 
topics were as: What kind of DTAC network services did you useable in the present., and What kind of activity 
did you want  to useable DTAC network services. (Expect to answer and call a telephone.). And (6) Promotion 
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aspects had relationship with useable behavior to DTAC network services into 4 topics were as: What kind of 
DTAC network services did you useable in the present., How much did you pay monthly for useable DTAC 
network services., A period of time for useable DTAC network services of you., and Did you useable other 
mobile phone services expect DTAC network services. 
 
ความนํา 
 ในยุคปัจจุบนัถือไดว้่าเป็นยคุแห่งการส่ือสารโทรคมนาคมโดยแทจ้ริง เน่ืองจากนานาอารยประเทศใน
โลกจะตอ้งกระทาํกิจกรรมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมร่วมกนั ดงันั้นการติดต่อ ส่ือสารจึงถือว่ามี
ความสาํคญัอยา่งยิ่ง  โดยเฉพาะการทาํธุรกิจถือว่าเป็นความรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นยาํ ของขอ้มูลเป็นหวัใจสาํคญั
ท่ีจะช่วยใหธุ้รกิจบรรลุถึงความสาํเร็จได ้เม่ือเป็นเช่นน้ีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัจึงเขา้มามีบทบาทสาํคญั  
โดยเฉพาะอุปกรณ์ติดต่อส่ือสารไร้สาย ซ่ึงผสมผสานของเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์  วิทยุส่ือสาร สายใย
แกว้นาํแสง  เคร่ืองส่งสัญญาณไมโครเวฟ (องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ.2540) เขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีสามารถพกพาติดตวัไปไดทุ้กเวลา  และมีความคล่องตวัในการใชง้านสูง  คือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ 
บริเวณไดของโลกก็สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีมีผูใ้ชเ้ป็นจาํนวนมากทัว่โลก 
 วิวฒันาการแห่งการส่ือสารในประเทศไทยมีการพฒันามาโดยตลอด นับตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เครือข่ายโทรศพัทท่ี์ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจากยคุ (1G) ท่ีใหบ้ริการในระบบอะนาลอ็ก โดยวิธีน้ีมีขอ้จาํกดั
อยูท่ี่จาํนวนสัญญาณ เพราะว่ามีจาํนวนช่องสัญญาณท่ีนอ้ย ทาํใหติ้ดขดัในเร่ืองของการขยายจาํนวนหมายเลข ยคุ 
(2G-2.75G) เป็นยคุปัจจุบนั ใหบ้ริการในระบบดิจิตอล ดว้ยการเขา้รหสัสัญญาณเสียงและบีบอดัสัญญาณเสียงใน
รูปแบบดิจิตอลใหมี้ขนาดขอ้มูลท่ีนอ้ยลงเหลือเพียง 9 Kbit/Sec ต่อช่องสัญญาณ อนาคตกาํลงักา้วเขา้สู่ยคุ (3G) 
ซ่ึงเนน้ในเร่ืองของการใหบ้ริการดา้นมลัติมีเดีย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในเร่ืองการรับ-ส่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายและรวดเร็วข้ึนอุปกรณ์ส่ือสารไร้สายในระบบ 3G สามารถใหบ้ริการระบบเสียง และ แอพพลิเคชัน่
รูปแบบใหม่  เช่น จอแสดงภาพสี, เคร่ืองเล่น mp3, เคร่ืองเล่นวีดีโอ การดาวน์โหลดเกม, แสดงกราฟฟิก และการ
แสดงแผนท่ีตั้งต่างๆ ทาํใหก้ารส่ือสารเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ ท่ีสร้างความสนุกสนาน และสมจริงมากข้ึน 3G 
ช่วยใหชี้วิตประจาํวนัสะดวกสบายและคล่องตวัข้ึน โดยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเปรียบเสมือน คอมพิวเตอร์แบบพกพา, 
วิทยุส่วนตวั และแม้แต่กลอ้งถ่ายรูป ผูใ้ช้สามารถเช็คขอ้มูลใน account ส่วนตวั เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เช่น self-care (ตรวจสอบค่าใชบ้ริการ), แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั และใชบ้ริการขอ้มูลต่างๆ เช่น ข่าว
เกาะติดสถานการณ์ , ข่าวบนัเทิง, ขอ้มูลดา้นการเงิน, ขอ้มูลการท่องเท่ียว และ ตารางนดัหมายส่วนตวั 
 ภายหลงัจากการเปิดใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของภาครัฐวิสาหกิจ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคภายในประเทศแลว้  พบว่าธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นตลาดผกูขาดโดยรัฐ  จึงก่อใหเ้กิดปัญหา
ต่าง ๆ หลายประการ ไดแ้ก่ตวัเคร่ืองโทรศพัทมี์ราคาสูงมาก  รวมทั้งมีขนาดใหญ่  และมีนํ้ าหนกัมาก ทาํใหก้ารใช้
งานอยูใ่นวงจาํกดั ความล่าชา้ในการดาํเนินงานอนัเน่ืองมาจากขั้นตอนของทางราชการเงินทุนไม่เพียงพอในการท่ี
จะขยายพ้ืนท่ีใหบ้ริการ จึงส่งผลกระทบใหรั้ฐวิสาหกิจตอ้งปรับ กลยทุธ์ใหม่ โดยเปิดโอกาสใหบ้ริษทัเอกชนเขา้
มาดาํเนินการแทน เป็นลกัษณะของการใหส้ัมปทานแก่เอกชน ในลกัษณะสร้าง-ส่งมอบ-ใหบ้ริการ (BTO : Build-
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Transfer-Operate) คือเอกชนเป็นผูล้งทุนทางเครือข่ายทั้ งหมด  แลว้ต้องส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งดังกล่าว 
ให้แก่รัฐวิสาหกิจเจ้าของสัมปทาน โดยรัฐวิสาหกิจให้สิทธิแก่บริษทัเอกชนดังกล่าวในการบริหารทรัพยสิ์น
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงรายได ้และตอ้งการแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงให้กบัรัฐวิสาหกิจ  โดยตอ้งมีการประกนัรายไดข้ั้นตํ่า
ให้แก่รัฐวิสาหกิจด้วย  ในระยะแรกมีผูไ้ด้รับสัมปทาน 2 ราย คือ บริษทัแอ็ควานซ์  อินโฟ เวอร์วิส จาํกัด 
(มหาชน) หรือ AIS ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือชินวตัรกรุ๊ป เป็นผูเ้ขา้มารับสัมปทานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีย่านความถ่ี  
NMT 900 เมกะเฮิรตซ์  และคล่ืนยา่นความถ่ี Digital GSM 900 เมกะเฮิรตซ์  จาก ท.ศ.ท.  และบริษทัโทเท่ิลแอค็
เซ็ส    คอมมูนิเคชัน่จาํกดั (มหาชน)หรือ DTAC เป็นบริษทัในเครือเทเลนอร์ ไดรั้บสัมปทานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ยา่นความถ่ี  AMP800 band B เมกะเฮิรตซ์ และ Digital PCN 1800 เมกะเฮิรตซ์  จาก ก.ส.ท. และในปี พ.ศ. 2532  
ก.ส.ท. ไดเ้ปิดใหส้ัมปทานแก่ บริษทั ทีเท ออเร็นจ์ จาํกดั หรือ TAO ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์ ซีพี
กรุ๊ป ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในยา่นความถ่ี Digital GSM 1800 เมกะเฮิรตซ์  หลงัจากท่ีบริษทัเอกชนเขา้มา
ดาํเนินงานเก่ียวกบัการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  พบว่าเอกชนสามารถเขา้มาพฒันาระบบการใช้งาน  การ
ใหบ้ริการท่ีสามารถเช่ือมต่อเครือลูกขา่ยไดเ้ป็นอยา่งดี  ทาํใหส้ามารถขยายพื้นท่ีการใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํใหผู้ว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่า รัฐบาลไดใ้ห้ความสาํคญัต่อระบบการส่ือสารมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะปัจจุบนัมีการจดัตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) ข้ึนเพื่อกาํกบัดูแลกิจการ
ดงักล่าว จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ศึกษาภายหลงัจากการท่ีเอกชนเขา้มาให้บริการในระบบ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี   ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัจาํนวนผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี นําไปสู่การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดของธุรกิจการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากโครงสร้างตลาดแบบผูกขาดโดยรัฐ 
เป็นโครงสร้างตลาดแบบผูข้ายนอ้ยราย บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) หรือ DTAC เป็นผู ้
ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ต้องแข่งขันทางด้านราคา (price competition)และท่ีไม่ใช่ราคา(non price 
competition) รวมทั้ งการนํามาสู่การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ซ่ึงปีน้ีคาดว่าจะมีลูกค้า
ลงทะเบียนมือถือเพ่ิมข้ึน สัดส่วน ระบบเติมเงิน : ระบบรายเดือน อยูท่ี่ 90:10 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบริษทั โทเท่ิล
แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ในกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมในการเลือกใช้
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ของผูใ้ชบ้ริการ 

 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเ ลือกใช้บ ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบริษทั โทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC  
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ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ของบริษทัโทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ 
จาํกัด (มหาชน) DTAC ท่ีพกัอาศยัหรือทาํงานอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีสัดส่วนผูใ้ช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสูงสุดในประเทศไทย   
 เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย (Simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และMorgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 
คน จาก 16 เขต DTAC โดยเจาะจงเลือกมา 4 เขต เขตละ 96 คน ไดแ้ก่ เขตดินแดง เขตพลโยธิน เขตลาดพร้าว 
และเขตพญาไท 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากโครงสร้างเน้ือหาในงานวิจยั โดยแบ่งออกเป็น  3 
ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้จัดทาํเป็นแบบสอบถาม 
(checklist) ใชเ้ลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง จาํนวน 6 ขอ้ เพื่อสํารวจสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (rating scale) 2 ระดบั ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส         
คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบสอบถาม (checklist) ใชเ้ลือกตอบขอ้ใดขอ้หน่ึง 
จาํนวน 6 ขอ้ ประกอบดว้ยพฤติกรรมการเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) DTAC 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัจดัการนาํแบบสอบถามส่งใหก้บัประชากรผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ของบริษทัโทเท่ิล แอค็
เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC และขอรับคืนดว้ยตนเอง ซ่ึงไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาครบ 384 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100 นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพือ่นาํไปวิเคราะห์ต่อไป 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ในกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปผลการศึกษาจาํแนกตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 
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 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50  เพศชาย ร้อยละ 37.50  ส่วนใหญ่มี
อายรุะหว่าง 21 - 30 ปี ร้อยละ 36.20  รองลงมาคืออาย ุ31 - 40 ปี ร้อยละ 23.96   และนอ้ยท่ีสุดอาย ุ41 ปีข้ึนไป ร้อย
ละ 19.79 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่คือ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 48.44  รองลงมาคือระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 34.38 และนอ้ยท่ีสุดคือระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 17.19 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  ร้อยละ 
28.91  รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ  21.09 นอ้ยท่ีสุดคือขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.63 ส่วนใหญ่
มีสถานภาพเป็นโสด ร้อยละ 58.33 รองลงมาคือสถานภาพสมรส ร้อยละ 37.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ สถานภาพหมา้ย/
หย่าร้าง ร้อยละ 4.17 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 53.65 
รองลงมาคือ รายได ้  ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 25.0 และน้อยท่ีสุดคือ รายได ้20,001 - 
30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 10.42  
 2.   ผลการวิ เคราะห์ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด  ที่มีผลต่อการตัด สินใจ เลือกใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ บริษัทโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) DTAC ในกรุงเทพมหานคร  สามารถ
อธิบายโดยจําแนกออกเป็นรายด้านดังนี ้
  2.1  ดา้นบริการ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
บริการ โดยสามารถเรียงลาํดบัหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโทรศพัท ์เคล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกดั (มหาชน) DTAC คือ หัวขอ้มีสินคา้ตามโปรโมชัน่ให้เลือกจาํนวนมาก มีความ
หลากหลายของบริการเสริม ร้อยละ 97.14 หวัขอ้การใหบ้ริการครบถว้นตามตอ้งการ ร้อยละ 94.53 และหวัขอ้
ช่วงเวลา ปิด - เปิด บริการเหมาะสม ร้อยละ 91.93 
  2.2  ดา้นพนกังาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
พนกังาน โดยสามารถเรียงลาํดบัหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็
เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC คือ หวัขอ้เจา้หนา้ท่ี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะ ร้อยละ 95.57 
หวัขอ้เจา้หนา้ท่ี พูดจาสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส และ มีเจา้หนา้ท่ีอยูเ่วรช่วงพกักลางวนั คอยใหบ้ริการ ร้อยละ 94.01 
หวัขอ้เจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ ร้อยละ 92.19 
หวัขอ้เจา้หนา้ท่ี มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ร้อยละ 90.63 และหวัขอ้เจา้หนา้ท่ี มีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา เฉพาะหนา้ ร้อยละ 85.68 
  2.3  ดา้นกระบวนการใหบ้ริหาร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยสามารถเรียงลาํดบัหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC คือ หวัขอ้มีสถานท่ีบริการสอดคลอ้งกบั
ระบบการใหบ้ริการ ร้อยละ 94.79 หัวขอ้สถานท่ีใหบ้ริการเป็นสัดส่วน ร้อยละ 94.53 หวัขอ้มีความชดัเจนของ
ระบบการส่ือสารหรือคาํแนะนาํ เพื่อสร้างความเขา้ใจ ต่อผูรั้บบริการ เช่น ป้ายบอกทาง หรือคาํอธิบายลาํดบั 
ขั้นตอนการใหบ้ริการ ร้อยละ 85.16 หวัขอ้ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น กระชบั เขา้ใจง่าย คล่องตวั ร้อยละ  83.59 
และหวัขอ้มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ร้อยละ 81.51 
  2.4  ดา้นราคา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
โดยสามารถเรียงลาํดบัหัวขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโทรศพัท์ เคล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอ็คเซ็ส 
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คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC คือ อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพเครือข่ายท่ีสัญญาณชดัเจน ร้อยละ 
91.41 อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ ร้อยละ 90.89 ราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้ร้อยละ 90.63 และอตัรา
การชาํระค่าบริการต่อเดือน ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ ร้อยละ 89.58 
  2.5  ดา้นการจดัจาํหน่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการจดัจาํหน่าย โดยสามารถเรียงลาํดบัหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทั
โทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC คือ หวัขอ้ใหบ้ริการผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์เช่นเคร่ืองมือถือ
, เอทีเอม็ ร้อยละ 96.61 หวัขอ้มีพนกังานบริการลูกคา้ DTAC shop, DTAC center รองรับลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
และใหบ้ริการผา่นร้าน (outlet) เช่นตามตึกแถวในชุมชนหรือ ร้อยละ 95.83 และหวัขอ้มีท่ีจอดรถเพียงพอ ร้อยละ 
85.68 
  2.6  ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยสามารถเรียงลาํดบัหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC คือ หวัขอ้มีการใหบ้ริการของ เวบ็ไซด ์
DTAC ร้อยละ 96.88 หวัขอ้มีโปรโมชัน่น่าสนใจ ท่ีหลากหลาย ร้อยละ 95.57 หวัขอ้มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารของเครือข่าย DTACผ่านส่ือ ร้อยละ 91.93 หวัขอ้มีการลงโฆษณาดา้นส่ือไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ร้อย
ละ 88.28 มีการแจกแผ่นพบั แนะนาํบริการ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 81.77 และหวัขอ้มีการทาํป้ายโฆษณา 
หนา้สถานบริการใหส้ะดุดตา ร้อยละ 81.51 
 3.   ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) DTAC  ในกรุงเทพมหานคร  สามารถอธิบายได้ดงันี ้
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC เป็นรายเดือน 
Postpaid ร้อยละ 50.52  และเติมเงิน Prepaid ร้อยละ 49.48  ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี มากท่ีสุดคือ 3 ปี 
แต่ไม่เกิน 6 ปี ร้อยละ 30.99  รองลงมาคือ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 28.39 และนอ้ยท่ีสุดคือ นอ้ยกว่า 6 เดือน ร้อย
ละ 5.73 นอกจากโทรศพัทมื์อถือเครือข่าย DTAC แลว้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ
อ่ืน ร้อยละ 58.33 ถา้หากผูต้อบแบบสอบถามไม่เลือกใช้โทรศพัทมื์อถือเครือข่าย DTAC จะเลือกใชเ้ครือข่าย 
TRUE ร้อยละ 47.40  รองลงมาคือ AIS ร้อยละ 34.90 และนอ้ยท่ีสุดคือ HUTCH ร้อยละ 17.71 ส่วนใหญ่เสีย
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท ร้อยละ 55.73 รองลงมา
คือ 501 - 1,000 บาท ร้อยละ18.75 และน้อยท่ีสุดคือ 2,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 2.34 โดยส่วนใหญ่เลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจากกิจกรรม SMS และ MMS ร้อยละ 46.61 รองลงมาคือ ATM SIM ร้อยละ 14.06 และ
นอ้ยท่ีสุดคือ WAP ร้อยละ 5.73 ตามลาํดบั 
 4.   การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ บริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) DTAC กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
  4.1  เพศ พบว่าผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ซ่ึงทุกรายหวัขอ้ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 
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  4.2  อาย ุผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายกุบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโท
เท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ซ่ึงทุกรายหวัขอ้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
  4.3  ระดบัการศึกษา ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ซ่ึงทุกรายหวัขอ้มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  4.4  อาชีพ  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทั
โทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ซ่ึงทุกรายหวัขอ้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
  4.5  สถานภาพสมรส การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ซ่ึงทุกรายหวัขอ้มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  4.6  รายไดต่้อเดือน ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ซ่ึงทุกรายหวัขอ้มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 5.  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี บริษทัโทเทิล่แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) DTAC พบว่า 
  5.1  ดา้นบริการ ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ กบั
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ หัวขอ้
ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการเหมาะสม มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC จากผลการ
ทดสอบความสมัพนัธ์ดงักล่าว  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
   5.1.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบริการ ในหวัขอ้ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการ
เหมาะสม กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี พบว่ามี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.001 สรุปไดว้า่  มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูท่ี้ใชบ้ริการ
ผา่นเครือข่ายน้ีเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี เห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.31 รองลงมาคือ 1 ปี แต่ไม่
เกิน 3 ปี ร้อยละ 30.03 และนอ้ยกวา่ 6 เดือน นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.95 
   5.1.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ ในหวัขอ้ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการ
เหมาะสม กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  หวัขอ้นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้  
ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน หรือไม่ พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน เห็นดว้ยในหวัขอ้ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 61.76  
   5.1.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ ในหวัขอ้ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการ
เหมาะสม กับ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี DTAC หัวขอ้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือน
เป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการเหมาะสม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 54.67 รองลงมา 501 - 1,000 บาท ร้อยละ 19.55 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ1.42 
   5.1.4  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ ในหวัขอ้ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการ
เหมาะสม กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้ท่านเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรม
ใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.043 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรม SMS และ MMS 
เห็นดว้ยในหวัขอ้ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการเหมาะสม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.73 รองลงมา ATM SIM  ร้อย
ละ 13.60 และ WAP เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.67 
  5.2  ดา้นพนกังาน ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
พนกังาน กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC พบวา่ 
   5.2.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านพนักงาน หัวขอ้เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ
เหมาะสมกบักาลเทศะ มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  
   5.2.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังาน หวัขอ้เจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพ ยิม้แยม้
แจ่มใส มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  
   5.2.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังาน หวัขอ้เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถใน
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้าย
ในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด 
    ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.3  ดา้นกระบวนการให้บริการ ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC สามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี 
   5.3.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในหวัขอ้มีความชดัเจน
ของระบบการส่ือสาร หรือคาํแนะนาํ  เพื่อสร้างความเขา้ใจ ต่อผูรั้บบริการ  เช่น ป้ายบอกทาง  หรือคาํอธิบาย
ลําดับ  ขั้ นตอนการให้บริการกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  DTAC ในหัวข้อปัจจุบันท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.025 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทรายเดือน 
Postpaid เห็นดว้ยมากกว่าผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทเติมเงิน Prepaid คิดเป็นร้อยละ 
52.91 และ 47.09 ตามลาํดบั 
   5.3.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในหวัขอ้มีความรวดเร็ว
ในการให้บริการ กบั พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC ในหัวขอ้หากท่านไม่เลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
เครือข่าย DTAC ท่านจะเลือกใชเ้ครือข่ายใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.020 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูบ้ริการท่ีจะเลือกใชเ้ครือข่าย TRUE หากไม่เลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
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เครือข่าย DTAC เห็นด้วยในหัวขอ้มีความรวดเร็วในการให้บริการ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.80 รองลงมา
เครือข่าย AIS ร้อยละ 32.59 และเครือข่าย HUTCH นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 16.61 
   5.3.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ในหัวขอ้ สถานท่ี
ใหบ้ริการเป็นสดัส่วน กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.013 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือน
เป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ สถานท่ีใหบ้ริการเป็นสัดส่วน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
57.30 รองลงมา 1,001 - 1,500 บาท ร้อยละ 17.63 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.48 
    ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.4   ดา้นราคา ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือขา่ย DTAC   สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี 
   5.4.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ในหัวขอ้อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพเครือข่ายท่ีสัญญาณชัดเจน กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC ในหัวขอ้นอกจาก
โทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้ ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน หรือไม่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.034 
สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย 
DTAC แลว้ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน เห็นดว้ยในหวัขอ้เจา้หนา้ท่ี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบั
กาลเทศะคิดเป็นร้อยละ 56.70 
   5.4.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ในหวัขอ้อตัราการชาํระค่าบริการต่อเดือน 
ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ กบั พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC ในหัวขอ้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือน
เป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ อตัราการชาํระค่าบริการต่อเดือน ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.59รองลงมา 1,001 - 1,500 บาท ร้อยละ 17.44 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ร้อยละ 1.74 
    ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.5  ดา้นการจดัจาํหน่าย ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
การจดัจาํหน่าย กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือขา่ย DTAC พบวา่ 
   5.5.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ในหวัขอ้มีสาํนกังานบริการ
ลูกคา้ DTAC shop ,  DTAC center  รองรับลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
DTAC หวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 สรุป
ไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  
DTAC ประเภทเติมเงิน Prepaid เห็นดว้ยมากกว่าผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทราย
เดือน Postpaid คิดเป็นร้อยละ 51.09 และ 48.91 ตามลาํดบั 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 176

   5.5.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ในหวัขอ้มีท่ีจอดรถเพียงพอกบั
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภท
ใด พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า 
ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทเติมเงิน Prepaid เห็นดว้ยมากกว่าผูใ้ช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทรายเดือน Postpaid คิดเป็นร้อยละ 51.98 และ 48.02 ตามลาํดบั 
   5.5.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ในหวัขอ้ใหบ้ริการผา่นร้าน (outlet) 
เช่นตามตึกแถวในชุมชนหรือในหา้งสรรพสินคา้ กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ท่านเลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) พบว่า  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.027 สรุปได้
ว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
เน่ืองจากกิจกรรม SMS และ MMS  เห็นดว้ยในหวัขอ้ ใหบ้ริการผา่นร้าน (outlet)เช่นตามตึกแถวในชุมชนหรือใน
ห้างสรรพสินคา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.84 รองลงมา ATM SIM  ร้อยละ 14.67 และผูใ้ช้บริการท่ีใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรม WAP  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.98  
    ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.6  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC พบวา่ 
   5.6.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านการส่งเสริมการตลาด  หัวข้อมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่าย DTAC  ผา่นส่ือทางหนงัสือพิมพ ์, โฆษณาทางโทรทศัน ์, ทางวิทย ุ, 
ทาง  Internet , SMS , E-mail    มีความสัมพนัธก์บัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  
    จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ดงักล่าว  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
    5.6.1.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดในหวัขอ้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่าย DTAC  ผา่นส่ือทางหนงัสือพิมพ ์, โฆษณาทางโทรทศัน ์, ทางวิทย ุ, 
ทาง  Internet , SMS , E-mail กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหัวขอ้ปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทใด พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย DTAC ประเภทเติมเงิน Prepaid 
เห็นดว้ยมากกว่าผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทรายเดือน Postpaid คิดเป็นร้อยละ 52.12 
และ 47.88 ตามลาํดบั 
    5.6.1.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่าย DTAC  ผา่นส่ือทางหนงัสือพิมพ ์, โฆษณาทางโทรทศัน ์, ทางวิทย ุ, 
ทาง  Internet , SMS , E-mail กบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด   พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อ
เดือนเป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่าย 
DTAC  ผ่านส่ือทางหนงัสือพิมพ ์, โฆษณาทางโทรทศัน ์, ทางวิทย ุ, ทาง  Internet , SMS , E-mail มากท่ีสุด คิด
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เป็นร้อยละ 57.79 รองลงมา 1,001 - 1,500 บาท ร้อยละ 17.28 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 
2.55 
   5.6.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดในหวัขอ้มีการลงโฆษณา
ดา้นส่ือไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการ
ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.038 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียคา่ใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อ
เดือนเป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ มีการลงโฆษณาดา้นส่ือไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.05 รองลงมา 501 - 1,000 บาท ร้อยละ 18.88 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ร้อยละ 1.47  
   5.6.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีการทาํป้าย
โฆษณา หนา้สถานบริการใหส้ะดุดตากบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใช้
บริการผ่านเครือข่ายน้ี น้ี พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ีเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี เห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.03 รองลงมาคือ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 29.07 และนอ้ยกว่า 6 เดือน นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.07 
   5.6.4  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีการแจกแผน่
พบั แนะนาํบริการ ไปยงักลุ่มเป้าหมายกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี) DTAC ในหวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่าน
ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ีเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี เห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.57 รองลงมาคือ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 29.62 และนอ้ยกว่า 6 เดือน นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.37 
   5.6.5  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีการใหบ้ริการ
ของ เวบ็ไซด์ DTAC กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย 
DTAC แลว้ ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน หรือไม่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้ ผูใ้ชบ้ริการท่ี
ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน เห็นดว้ยในหัวขอ้เจา้หนา้ท่ี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะคิดเป็นร้อยละ 
57.26 
   5.6.6  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด หัวขอ้มีโปรโมชั่น
น่าสนใจท่ีหลากหลาย   มีความสัมพนัธ์กบั   พฤติกรรมการใช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC จากผลการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ดงักล่าว สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
    5.6.6.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดในหัวขอ้ มี
โปรโมชัน่น่าสนใจ ท่ีหลากหลายกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้นอกจากโทรศพัทมื์อถือ 
เครือข่าย DTAC แลว้ ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน หรือไม่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.040 สรุปไดว้่า มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน เห็นดว้ยในหวัขอ้เจา้หนา้ท่ี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะคิด
เป็นร้อยละ 57.22 
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    5.6.6.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ในหัวขอ้มี
โปรโมชัน่น่าสนใจ ท่ีหลากหลายกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการ
ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อ
เดือนเป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ มีการลงโฆษณาดา้นส่ือไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.77 รองลงมา 501 - 1,000 บาท ร้อยละ 17.44 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ร้อยละ 2.45 
    ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ บริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) DTAC พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50  เพศชาย ร้อยละ 37.50  ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 48.44  อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  ร้อยละ 28.91  มี
สถานภาพเป็นโสด ร้อยละ 58.33  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 25.0  
 2.   ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ บริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) DTAC ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ผู้ใช้บริการฯ มคีวามคดิเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 6 ด้าน สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  2.1  ดา้นบริการ ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจฯ ดงัน้ี 
   2.1.1 หวัขอ้มีสินคา้ตามโปรโมชัน่ใหเ้ลือกจาํนวนมาก มีความหลากหลายของบริการเสริม 
ร้อยละ 97.14   
   2.1.2  การใหบ้ริการครบถว้นตามตอ้งการ ร้อยละ 94.53  
   2.1.3  ช่วงเวลา ปิด - เปิด บริการเหมาะสม ร้อยละ 91.93 
  2.2  ดา้นพนกังาน ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจฯ ดงัน้ี 
   2.2.1  หวัขอ้เจา้หนา้ท่ี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะ ร้อยละ 95.57  
   2.2.2  หวัขอ้เจา้หนา้ท่ี พูดจาสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส และ มีเจา้หนา้ท่ีอยูเ่วรช่วงพกักลางวนั 
คอยใหบ้ริการ ร้อยละ 94.01  
   2.2.3  หวัขอ้เจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมกบัความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ ร้อยละ 92.19  
   2.2.4  หวัขอ้เจา้หนา้ท่ี มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ   ร้อยละ 90.63  
   2.2.5  หวัขอ้เจา้หนา้ท่ี มีความสามารถในการแกปั้ญหา เฉพาะหนา้ ร้อยละ 85.68 
  2.3  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจฯ ดงัน้ี 
   2.3.1  หวัขอ้มีสถานท่ีบริการสอดคลอ้งกบัระบบการใหบ้ริการ ร้อยละ 94.79  
   2.3.2  หวัขอ้สถานท่ีใหบ้ริการเป็นสดัส่วน ร้อยละ 94.53  
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   2.3.3  หวัขอ้มีความชดัเจนของระบบการส่ือสาร หรือคาํแนะนาํ  เพื่อสร้างความเขา้ใจ ต่อ
ผูรั้บบริการ  เช่น ป้ายบอกทาง  หรือคาํอธิบายลาํดบั ขั้นตอนการใหบ้ริการ ร้อยละ 85.16  
   2.3.4  หวัขอ้ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ซบัซอ้น กระชบั  เขา้ใจง่าย คล่องตวั  ร้อยละ 83.59  
   2.3.5  หวัขอ้มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ร้อยละ 81.51 
  2.4 ดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจฯ ดงัน้ี 
   2.4.1  อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือเทียบกบัคุณภาพเครือข่ายท่ีสัญญาณชดัเจน ร้อยละ 
91.41 
   2.4.2  อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ ร้อยละ 90.89  
   2.4.3  เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้ร้อยละ 90.63  
   2.4.4  อตัราการชาํระค่าบริการต่อเดือน ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ ร้อยละ 89.58 
  2.5  ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจฯ ดงัน้ี 
   2.5.1  หวัขอ้ใหบ้ริการผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์เช่นเคร่ืองมือถือ , เอทีเอม็  ร้อยละ 96.61  
   2.5.2  หวัขอ้มีพนกังานบริการลูกคา้ DTAC shop ,  DTAC center  รองรับลูกคา้ไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง และใหบ้ริการผา่นร้าน (outlet)เช่นตามตึกแถวในชุมชนหรือ  ร้อยละ 95.83  
   2.5.3  หวัขอ้มีท่ีจอดรถเพยีงพอ  ร้อยละ 85.68 
  2.6  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจฯ ดงัน้ี 
   2.6.1  หวัขอ้มีการใหบ้ริการของ เวบ็ไซด ์DTAC ร้อยละ 96.88 
   2.6.2  หวัขอ้มีโปรโมชัน่น่าสนใจ ท่ีหลากหลาย ร้อยละ 95.57  
   2.6.3  หวัขอ้มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลขา่วสารของเครือข่าย DTAC ผา่นส่ือ ร้อยละ 91.93  
   2.6.4  หวัขอ้มีการลงโฆษณาดา้นส่ือไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 88.28   
   2.6.5  มีการแจกแผน่พบั แนะนาํบริการ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 81.77  
   2.6.6  หวัขอ้มีการทาํป้ายโฆษณา หนา้สถานบริการใหส้ะดุดตา ร้อยละ 81.51 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วรายุทธ  พลาศรี (2543) ทาํการวิเคราะห์
พฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและการปรับตวัของตลาดรวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งราคาและเพ่ือ
ศึกษาพลงัผลกัดนัในการแข่งขนัและศกัยภาพในการทาํกาํไรพร้อมทั้งประเมินผลการแข่งขนัท่ีมีต่อผูบ้ริโภคผล
การศึกษาพบว่าตลาดผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายหลงัการใหส้ัมปทานแก่เอกชนลกัษณะการผกูขาดโดยรัฐ  
ลกัษณะการแข่งขนัมีทั้งการแข่งขนัทางดา้นราคา และการแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา ดา้นราคากลยทุธ์ท่ีผูใ้หบ้ริการนิยม
ท่ีสุดคือ  การใหสิ้ทธิโทรฟรี ส่วนการแข่งขนัดา้นไม่ใช่ราคา คือการพฒันาสินคา้และบริการรวมทั้งการโฆษณา
ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมากก่อใหเ้กิดความตอ้งการประหยดั  ส่งผลต่ออุปสงคท่ี์มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในแต่
ละปี และยงัทาํให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง อีกทั้ งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีมีผลต่อราคา
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีลดลงมากนํามาซ่ึงรายได้ ส่วนปัจจยัทางด้านราคาพบว่ามีการคิดค่าบริการสูงแสดงถึงการ
แข่งขนัท่ีตํ่า ผูใ้หบ้ริการร่วมมือกนัในการกาํหนดราคา ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงไม่ไดรั้บประโยชน์มากเท่ากบัการเปิด
แข่งขนัเสรี จึงเห็นว่าควรมีการเร่งให้เปิดเสรีโทรคมนาคมโดยเร็วท่ีสุด และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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เอ่ียมลออ วงศม์าลยั (2546) ทาํการศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของบริษทัเอกชน
ท่ีไดรั้บสัมปทาน  และพฤติกรรมการแข่งขนัทั้งดา้นราคาและไม่ใช่ราคา  พร้อมทั้งประเมินผลการแข่งขนัท่ีมีต่อ
ผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่า ค่าการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีค่าการกระจุกตวัลดลง  ทั้ง
ระบบจ่ายเงินและระบบเติมเงินแสดงใหเ้ห็นว่าการผกูขาดในอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ลดลงทั้งสองระบบเน่ืองจาก
มีผูป้ระกอบการในอุตสาหรรมเพ่ิมข้ึนทาํให้โครงสร้างทางการตลาดมีลกัษณะเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยรายผลจาก
การศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัพบว่าอุตสาหกรรมให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการแข่งขนัทั้งด้านราคาและ
ไม่ใช่ราคา  โดยกลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการภาคเอกชนนิยมใช้มีหลายวิธี เช่น การส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลด
ค่าบริการในช่วงเวลาต่างๆ การขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ  การเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย  และการบริการหลงัการ
ขาย เป็นตน้  ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บประโยชนม์ากข้ึนเม่ือระดบัการแข่งขนัสูงข้ึน 
 3.   ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) DTAC  ในกรุงเทพมหานคร  พบวา่ 
  ผูใ้ช้บริการฯ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC เป็นรายเดือน 
Postpaid ร้อยละ 50.52  และเติมเงิน Prepaid ร้อยละ 49.48  ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี มากท่ีสุดคือ 3 ปี 
แต่ไม่เกิน 6 ปี ร้อยละ 30.99  รองลงมาคือ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 28.39 นอกจากโทรศพัท์มือถือเครือข่าย 
DTAC แลว้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบอ่ืน   ร้อยละ 58.33 ถา้หากผูต้อบ
แบบสอบถามไม่เลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือเครือข่าย DTAC จะเลือกใชเ้ครือข่าย TRUE ร้อยละ 47.40  รองลงมาคือ 
AIS ร้อยละ 34.90 ส่วนใหญ่เสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
500 บาท ร้อยละ 55.73 รองลงมาคือ 501 - 1,000 บาท ร้อยละ18.75 ส่วนใหญ่เลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจาก
กิจกรรม SMS และ MMS ร้อยละ 46.61 รองลงมาคือ ATM SIM ร้อยละ 14.06 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร  อิทธานุเวคิน (2538)  ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความนิยมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและแนวโนม้การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทย  ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิง
สํารวจโดยการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจาํนวน 30 คน ผลการศึกษา 
พบวา่ จากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ  เลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีกาํหนดไวท้ั้งหมด 7 ขอ้ ไดแ้ก่ คนรู้จกัแนะนาํ  
ดูจากโฆษณาท่ีบา้น  ไม่มีโทรศพัทมี์โทรศพัท ์แต่ไม่เพียงพอ ความจาํเป็นทางธุรกิจความสะดวกในชีวิตส่วนตวั
และปัญหาการจราจรมีเพียง 3 ปัจจยัเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความนิยมใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี คือ ความจาํเป็น
ทางธุรกิจ ความสะดวกในชีวิตส่วนตวั และปัญหาการจราจรและไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคไวห้ลายประการแต่ยงัมิไดเ้นน้ถึงปัจจยัทางกลยุทธ์การตลาด  เป็นเพียง
การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปนั้น  การเลือกปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางสาํหรับเลือกวิธีการศึกษาและการ
เลือกใชต้วัแปรต่างๆ นอกจากน้ียงัทาํให้ทราบถึงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
และระบบโทรศัพท์ เค ล่ือนท่ี  ตลอดจนปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิติพนัธ์ สุวรรณจนัทร์ (2542) ศึกษาพฤติกรรมการ
แข่งขนัในตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบดิจิตอล โดยศึกษาโครงสร้างตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบดิจิตอลและ
พฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบดิจิตอลของผูผ้ลิตในตลาดตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 181

เลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) และการวิจยัเชิง
สาํรวจ (survey  research) จากการศึกษาโครงสร้างตลาด พบว่ามีโครงสร้างตลาดผูข้าย 2 รายซ่ึงผูใ้หบ้ริการใน
ตลาด  สองรายไดแ้ก่ AIS และ DTAC ท่ีจะเขา้มาดาํเนินธุรกิจ  นอกจากจะตอ้งไดรั้บอนุญาตในการใหบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแลว้  ยงัเป็นกิจการท่ีตอ้งใชเ้งินทุนท่ีสูงซ่ึงเป็นการลงทุนในลกัษณะของตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) 
ในปริมาณท่ีสูงนอกจากน้ียงัตอ้งใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงในการใหบ้ริการอีกดว้ยในส่วนของพฤติกรรมการแข่งขนัท่ี
ผูผ้ลิตใชมี้ทั้งการแข่งขนัดา้นราคาและไม่ใช่ราคา  โดยกลยุทธ์ท่ีผูผ้ลิตทั้งสองใช้ในพฤติกรรมการแข่งขนัดา้น
ราคา  คือ  การลดการใชค่้าบริการซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีแปรผนัตามเวลาและระยะทาง (air time) หรือเป็นการ
ให้บริการโทรศพัท์โทรฟรีระยะเวลาหน่ึง หรือ โทรในราคาหน่ึงแต่ชําระในราคาท่ีตํ่ากว่าท่ีต้องชําระจริง  
นอกจากน้ียงัมีการลดค่าบริการรายเดือนหรือยกเวน้ค่าบริการรายเดือนเป็นระยะหน่ึงสําหรับการเลือกซ้ือ
โทรศพัท์ระบบดิจิตอลของผูบ้ริโภคนั้น ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเปล่ียนแปลงมาใช้ระบบดิจิตอล
เน่ืองจากเช่ือว่ากาํลงัส่ง 2 Watts  จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพส่วนสาเหตุในการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ข้ึนอยูก่บัอาชีพ  
อายุ  การศึกษา  จากการวิเคราะห์เช่ือว่าภายหลงัจากการเปิดเสรีโทรคมนาคม  ผูบ้ริโภคจะมีทางเลือกในการ
บริโภคสินคา้มากข้ึน 
 4.  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี บริษัท โท
เทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) DTAC กับ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ 
  4.1  เพศ ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทั
โทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC พบว่า เพศกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC 
หวัขอ้ท่านเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) พบว่ามีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.015 สรุปไดว้า่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  4.2  อาย ุผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอายกุบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทั
โทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC พบว่า อายกุบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  
   จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 
   4.2.1 อายุกับพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หัวข้อปัจจุบันท่านใช้โทรศพัท ์
เคล่ือนท่ี เครือขา่ย DTAC ประเภทใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.2.2  อายกุบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการผา่น
เครือข่ายน้ี พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้า่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.2.3  อายกุบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้หากท่านไม่เลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
เครือข่าย DTAC ท่านจะเลือกใชเ้ครือข่ายใด พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.2.4  อายกุบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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   4.2.5 อายุกับพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หัวขอ้ท่านเลือกใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  4.3  ระดบัการศึกษา ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC พบว่า ระดบัการศึกษากบั
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  
   จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 
   4.3.1  ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้ปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.3.2  ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใช้
บริการผ่านเครือข่ายน้ี พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.3.3  ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้หากท่านไม่เลือกใช้
โทรศพัทมื์อถือเครือข่าย DTAC ท่านจะเลือกใชเ้ครือข่ายใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.3.4  ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการ
ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า  มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.3.5  หวัขอ้ท่านเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้
และโทรออก) พบว่ามีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
หวัขอ้ท่านเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  4.4  อาชีพ ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC พบว่า อาชีพกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
DTAC มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  
   จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 
   4.4.1 อาชีพกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หัวขอ้ปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.4.2  อาชีพกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการ
ผา่นเครือข่ายน้ี พบวา่ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 สรุปไดว้า่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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   4.4.3  อาชีพกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้หากท่านไม่เลือกใช้
โทรศพัทมื์อถือเครือข่าย DTAC ท่านจะเลือกใชเ้ครือข่ายใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า  มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.4.4  อาชีพกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการ
ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า  มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.4.5 อาชีพกบัพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC หัวขอ้ท่านเลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุป
ไดว้า่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  4.5  สถานภาพสมรส  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC พบว่า สถานภาพสมรสกบั
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  
   จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 
   4.5.1 สถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หัวขอ้ปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย DTAC ประเภทใดพบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.5.2  สถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใช้
บริการผ่านเครือข่ายน้ี พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.033 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
   4.5.3  สถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายใน
การใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.5.4 สถานภาพสมรสกบัพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หัวขอ้ท่านเลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุป
ไดว้า่ มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  4.6  รายไดต่้อเดือน ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC พบว่า รายไดต่้อเดือนกบั
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท ์DTAC มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  
   จากความสัมพนัธ์ดงักล่าว สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 
   4.6.1 รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หัวขอ้ปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย DTAC ประเภทใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 184

   4.6.2  รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใช้
บริการผ่านเครือข่ายน้ี พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
   4.6.3  รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้หากท่านไม่เลือกใช้
โทรศพัทมื์อถือเครือข่าย DTAC ท่านจะเลือกใชเ้ครือข่ายใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.6.4  รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการ
ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   4.6.5  รายไดต่้อเดือนกบัพฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หัวขอ้ท่านเลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 สรุป
ไดว้า่ มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกียรติยศ  ณ นคร  (2544)  วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา
พบวา่  ความคิดเห็นต่อกลยทุธ์การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระดบัมากไปนอ้ยไดแ้ก่   
ความสามารถและความชดัเจนในการรับสัญญาณ  ในแต่ละพ้ืนท่ี ความปลอดภยัจากการถูกจูนมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการศึกษาท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  99  ราคาเคร่ืองโทรศพัทมี์ความสัมพนัธ์กบัเพศท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ95 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีความสัมพนัธ์กับเพศท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99  และมี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และการใหสิ้ทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการ
ขายมีความสัมพนัธ์กบัระดบัรายไดต่้อเดือนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
เชาว ์ พนัธ์รุ่งจิตติ (2544) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองปัจจยัในการเลือกใชร้ะบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตวัอย่าง ให้ความสําคญักบัปัจจยัความมีคุณภาพโครงข่ายดีเป็นอนัดบัหน่ึง  ราคาค่าใชบ้ริการตํ่าเป็นอนัดบั
สอง  และมีโปรโมชัน่เป็นอนัดบัสาม ในกรณีใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เฉพาะในพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล โดยคิดค่าบริการรายเดือน 250 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่สนใจใชบ้ริการ ร้อยละ 53 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 
23 และสนใจใชบ้ริการ ร้อยละ24 กลุ่มอาชีพท่ีสนใจมากท่ีสุดคือ นิสิต / นกัศึกษา รองลงมาคือ ผูป้ระกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย บริการเสริมท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ป็นประจาํ ไดแ้ก่  บริการแสดงเลขหมายเรียกเขา้  บริการท่ีใช้
ปานกลาง ไดแ้ก่ บริการเปล่ียนเสียงกระด่ิง / โลโก ้รับฝากขอ้ความและรับสายเรียกซอ้น  บริการท่ีใชน้อ้ย  ไดแ้ก่ 
บริการรับส่งขอ้ความสั้น โอนเลขหมาย และสอบถามขอ้มูลข่าวสาร  บริการท่ีจดัอยูใ่นระดบัไม่ไดใ้ชเ้ลย  ไดแ้ก่ 
บริการขอ้มูลสาระบนัเทิง  ประชุมทางโทรศพัท ์ และรับส่งแฟ็กซ์ 
 5.  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์เคล่ือนที ่บริษทัโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) DTAC พบวา่ 
  5.1  ดา้นบริการ ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการกบั
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบริการ หัวขอ้
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ช่วงเวลา ปิด – เปิด บริการเหมาะสม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ส่วนหวัขอ้
อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.2  ดา้นพนกังาน ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
พนกังาน กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือขา่ย DTAC พบวา่ 
   5.2.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านพนักงาน หัวขอ้เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ
เหมาะสมกบักาลเทศะ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  
   5.2.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังาน หวัขอ้เจา้หนา้ท่ีเอาใจใส่กระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด โดยพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้เจา้หนา้ท่ี มีความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.60 รองลงมา 501 - 1,000 บาท กบั 1,001 - 1,500 บาท 
เท่ากนั ร้อยละ 19.54 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ1.72 
   5.2.3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นพนกังาน หวัขอ้เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายใน
การใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ต่อเดือนเป็นเงิน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้เจา้หนา้ท่ี มีความสามารถในการ
แกปั้ญหา เฉพาะหนา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.71 รองลงมา 1,001 - 1,500 บาท ร้อยละ 19.45 และ 2,001 บาท
ข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ1.52 
   5.2.4  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นพนกังานในหวัขอ้ เจา้หนา้ท่ี พดูจาสุภาพ ยิม้
แยม้แจ่มใสกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้  
ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน หรือไม่  โดยพบวา่ นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้ ผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน เห็นดว้ยในหวัขอ้เจา้หนา้ท่ี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะคิดเป็นร้อยละ 
56.51  
    ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.3  ดา้นกระบวนการให้บริการ ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือขา่ย DTAC พบวา่ 
   5.4.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ มีความชดัเจนของ
ระบบการส่ือสาร หรือคาํแนะนาํ  เพ่ือสร้างความเขา้ใจ ต่อผูรั้บบริการ  เช่น ป้ายบอกทาง  หรือคาํอธิบายลาํดบั 
ขั้นตอนการใหบ้ริการกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
เครือข่าย  DTAC ประเภทใด โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการในหวัขอ้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทราย
เดือน Postpaid เห็นดว้ยมากกว่าผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทเติมเงิน Prepaid คิดเป็น
ร้อยละ 52.91 และ 47.09 ตามลาํดบั 
   5.4.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในหวัขอ้มีความรวดเร็ว
ในการให้บริการ กบั พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC ในหัวขอ้หากท่านไม่เลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
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เครือข่าย DTAC ท่านจะเลือกใชเ้ครือข่ายใด โดยพบว่า ผูบ้ริการท่ีจะเลือกใช้เครือข่าย TRUE หากไม่เลือกใช้
โทรศพัทมื์อถือเครือข่าย DTAC เห็นดว้ยในหวัขอ้มีความรวดเร็วในการให้บริการ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.80 
รองลงมาเครือข่าย AIS ร้อยละ 32.59 และเครือข่าย HUTCH นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 16.61 
   5.4.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ในหัวขอ้ สถานท่ี
ใหบ้ริการเป็นสัดส่วน กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
ต่อเดือนเป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ สถานท่ีใหบ้ริการเป็นสัดส่วน มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.30 รองลงมา 1,001 - 1,500 บาท ร้อยละ 17.63 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.48 
   ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.4 ดา้นราคา ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา   
กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC พบวา่ 
   5.4.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ในหัวขอ้อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัคุณภาพเครือข่ายท่ีสัญญาณชัดเจน กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC ในหัวขอ้นอกจาก
โทรศพัท์มือถือ เครือข่าย DTAC แลว้ ท่านใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบอ่ืน หรือไม่ โดยพบว่า นอกจาก
โทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้ ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน เห็นดว้ยในหัวขอ้เจา้หนา้ท่ี 
แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะคิดเป็นร้อยละ 56.70 
   5.4.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ในหวัขอ้อตัราการชาํระค่าบริการต่อเดือน 
ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ กบั พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC ในหัวขอ้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
ต่อเดือนเป็นเงิน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ อตัราการชาํระค่าบริการต่อเดือน ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.59รองลงมา 1,001 - 1,500 บาท ร้อยละ 17.44 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ย
ท่ีสุด ร้อยละ 1.74 
   ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.5  ดา้นการจดัจาํหน่าย ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการจดัจาํหน่าย กบัพฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย DTAC พบวา่ 
   5.5.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ในหวัขอ้มีสํานกังานบริการ
ลูกคา้ DTAC shop, DTAC center รองรับลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC 
หวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทใด โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
เครือข่าย  DTAC ประเภทเติมเงิน Prepaid เห็นดว้ยมากกว่าผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC 
ประเภทรายเดือน Postpaid คิดเป็นร้อยละ 51.09 และ 48.91 ตามลาํดบั 
   5.5.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ในหวัขอ้มีท่ีจอดรถเพียงพอกบั
พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภท
ใด โดยพบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทเติมเงิน Prepaid เห็นดว้ยมากกว่า
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ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เครือข่าย  DTAC ประเภทรายเดือน Postpaid คิดเป็นร้อยละ 51.98 และ 48.02 
ตามลาํดบั 
   5.5.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่าย ในหัวขอ้ให้บริการผ่านร้าน 
(outlet) เช่นตามตึกแถวในชุมชนหรือในห้างสรรพสินคา้ กบั พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี DTAC ใน
หัวขอ้ท่านเลือกใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) โดยพบว่า 
ผูใ้ช้บริการท่ีใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรม SMS และ MMS  เห็นดว้ยในหัวขอ้ ให้บริการผ่านร้าน 
(outlet)เช่นตามตึกแถวในชุมชนหรือในห้างสรรพสินคา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.84 รองลงมา ATM SIM  
ร้อยละ 14.67 และผูใ้ชบ้ริการท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เน่ืองจากกิจกรรม WAP  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 5.98  
   ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  5.6  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด กบั พฤติกรรมการการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือขา่ย DTAC พบว่า 
   5.6.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ด้านการส่งเสริมการตลาด  หัวข้อมีการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของเครือข่าย DTAC ผา่นส่ือทางหนงัสือพิมพ,์ โฆษณาทางโทรทศัน,์ ทางวิทย,ุ ทาง 
Internet, SMS,  
E-mail มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  
   5.6.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาดในหวัขอ้มีการลงโฆษณา
ดา้นส่ือไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC หวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการ
ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.038 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเสียคา่ใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ต่อ
เดือนเป็นเงิน ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 500 บาท เห็นดว้ยในหวัขอ้ มีการลงโฆษณาดา้นส่ือไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.05 รองลงมา 501 - 1,000 บาท ร้อยละ 18.88 และ 2,001 บาทข้ึนไป เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ร้อยละ 1.47  
   5.6.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีการทาํป้าย
โฆษณา หนา้สถานบริการใหส้ะดุดตากบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใช้
บริการผ่านเครือข่ายน้ี น้ี พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ีเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี เห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.03 รองลงมาคือ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 29.07 และนอ้ยกว่า 6 เดือน นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.07 
   5.6.4  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีการแจกแผน่
พบั แนะนาํบริการ ไปยงักลุ่มเป้าหมายกบัพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี) DTAC ในหวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่าน
ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี  พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 สรุปไดว้่า มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยพบวา่ ผูท่ี้ใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ีเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี เห็นดว้ยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 30.57 รองลงมาคือ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 29.62 และนอ้ยกว่า 6 เดือน นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.37 
   5.6.5  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีการใหบ้ริการ
ของ เวบ็ไซด์ DTAC กบั พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ในหวัขอ้นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย 
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DTAC แลว้  ท่านใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบอ่ืน หรือไม่ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 สรุปไดว้่า  มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า นอกจากโทรศพัทมื์อถือ เครือข่าย DTAC แลว้ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบอ่ืน เห็นดว้ยในหวัขอ้เจา้หนา้ท่ี แต่งกายสุภาพเหมาะสมกบักาลเทศะคิด
เป็นร้อยละ 57.26 
   5.6.6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด หัวขอ้มีโปรโมชั่นน่าสนใจท่ี
หลากหลาย   มีความสมัพนัธ์กบั   พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  
   ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรายุทธ  พลาศรี (2543) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและการปรับตวัของตลาดรวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งราคาและเพื่อ
ศึกษาพลงัผลกัดนัในการแข่งขนัและศกัยภาพในการทาํกาํไรพร้อมทั้งประเมินผลการแข่งขนัท่ีมีต่อผูบ้ริโภคผล
การศึกษาพบว่าตลาดผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายหลงัการใหส้ัมปทานแก่เอกชนลกัษณะการผกูขาดโดยรัฐ  
ลกัษณะการแข่งขนัมีทั้งการแข่งขนัทางดา้นราคา และการแข่งขนัท่ีไม่ใช่ราคา ดา้นราคากลยทุธ์ท่ีผูใ้หบ้ริการนิยม
ท่ีสุดคือ  การใหสิ้ทธิโทรฟรี  ส่วนการแข่งขนัดา้นไม่ใช่ราคา คือการพฒันาสินคา้และบริการรวมทั้งการโฆษณา
ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมากก่อใหเ้กิดความตอ้งการประหยดั  ส่งผลต่ออุปสงคท่ี์มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในแต่
ละปี และยงัทาํให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  อีกทั้ งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีมีผลต่อราคา
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีลดลงมากนาํมาซ่ึงรายได ้ ส่วนปัจจัยทางด้านราคาพบว่ามีการคิดค่าบริการสูงแสดงถึงการ
แข่งขนัท่ีตํ่า  ผูใ้ห้บริการร่วมมือกนัในการกาํหนดราคา ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงไม่ไดรั้บประโยชน์มากเท่ากบัการเปิด
แข่งขนัเสรี จึงเห็นวา่ควรมีการเร่งใหเ้ปิดเสรีโทรคมนาคมโดยเร็วท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทัโทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ในกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการดงัน้ี 
 1.  ดา้นบริการ ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ควรใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดโปรโมชัน่ท่ี
หลากหลายของการให้บริการ และควรมีการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ครบถว้นตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
เพือ่เป็นทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคใหห้นัมาใชบ้ริการของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC เพิ่มข้ึน 
 2.  ดา้นพนกังาน ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ควรใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดช่วงเวลา
พกัของเจา้หนา้ท่ี และการจดัเจา้หนา้ท่ีในการใหค้าํแนะนาํขอ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน ใหมี้จาํนวนเจา้หนา้ท่ีท่ีเพียงพอ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชบ้ริการของแต่ละช่วงเวลา 
 3.  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ควรใหค้วามสาํคญักบัขั้นตอน
การให้บริการท่ีไม่ซับซ้อนเขา้ใจง่าย และควรมีสถานท่ีให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการใหบ้ริการ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และมีความคล่องตวัในการใหบ้ริการ 
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 4.  ดา้นราคา ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ควรใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดอตัราค่าบริการ
เหมาะสมท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดเ้ม่ือเทียบกบัคุณภาพของเคร่ือขา่ย และความชดัเจนของสัญญาณ 
 5.  ดา้นการจดัจาํหน่าย ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ควรใหค้วามสาํคญักบัการใหบ้ริการ
ผา่นทางอิเลก็ทรอนิคส์ เช่น มือถือ เอทีเอม็ และอินเตอร์เน็ต   
 6.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการส่งเสริมการตลาดแก่ผูใ้ชบ้ริการ และเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีดีอยูแ่ลว้ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริษทั โทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) DTAC ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ดงันั้น ผูส้นใจในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทั โทเท่ิล
แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ในเขตอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อนาํผลการศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อนาํมาเป็น
แนวทางในการวางแผนการตลาด ตลอดจนทาํใหท้ราบถึงโครงสร้างทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริษทั โทเท่ิลแอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) DTAC ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ในภาพรวม เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานและขนาดของโรงเรียน ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 113 คน และครูผูส้อน จาํนวน 120 คน รวมจาํนวน 293 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม
อยา่งง่าย เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 56 ขอ้ มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 สถิติท่ีใชคื้อค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยภาพรวม และรายดา้นมีการปฏิบติัในระดบัมาก การบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลมากท่ีสุด 3 หลกั คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส ส่วนการเปรียบเทียบระดับการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล จาํแนกตามตาํแหน่งหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังาน และขนาดของโรงเรียน พบว่า 
ระดับการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาสูงกว่าครูผูส้อน และแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โรงเรียนเอกชนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ในเร่ืองหลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า ส่วนการบริหารงานตามหลกั
นิติธรรม หลกัคุณธรรม และหลกัความโปร่งใสของโรงเรียนเอกชนท่ีมีขนาดต่างกนัพบว่าไม่แตกต่างกนั ปัญหา
อุปสรรคท่ีพบ  คือ การบริหารงานตามหลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า  และหลักความรับผิดชอบ 
ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขการบริหารงานตามหลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความรับผดิชอบ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study good governance of private schools in Samutprakarn 
educational service area office 1 as the whole level, to compare good governance according to performance and 
size of schools and to study problems and suggestions. The population composed of 293 school administrators 
and 120 teachers by simple random sampling. Data were colletecd by the questionnaire which 5 rating scales 56 
indicators and open ended question reliability at 0.97. The statistics used to analyze data were percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and Scheffé. 
 The research findings: The whole and each aspect of good governance administration of private 
schools in Samutprakarn educational service area office 1 was high performance level. When considering each 
aspect, the legal justice, morality, and transparency were high level. In comparing good governance according 
to performance research revealed that the administrators were higher than teachers and had significantly 
difference at 0.05. In the difference size of private schools, the whole status of good governance were high and 
significantly difference at 0.05. When considering particular aspects, the difference size of private schools had 
significantly difference at 0.05. In participation responsibility and worth. There were in legal justice, morality 
and transparency. The problems was the administration following the principles of participation, worth, and 
responsibility in participation, worth and responsibility. The suggestions were to solve the problems of 
participation and responsibility. 
 
ความนํา 
 การศึกษามุ่งท่ีจะพฒันาคนในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาทั้งปวงและเป็นท่ียอมรับว่าการศึกษา
เอกชนมีบทบาทสาํคญัยิ่งต่อการจดัการศึกษาของชาติ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการใหบ้ริการการศึกษา  
เน่ืองจากทรัพยากรของประเทศมีอยูอ่ยา่งจาํกดัและจาํเป็นตอ้งนาํไปพฒันาดา้นอ่ืนดว้ย  จึงทาํใหรั้ฐไม่สามารถท่ี
จดัการศึกษาใหก้บัเอกชนในวยัเรียนไดท้ัว่ถึงทุกคน  ดงันั้นการท่ีเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใน
ระดบัต่าง ๆ ในเขตเมืองท่ีมีความเจริญและผูป้กครองนกัเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี นบัเป็นการแบ่งเบาภาระการ
จดัการศึกษาของรัฐ  การพฒันาคุณภาพทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการแกปั้ญหาในการเรียนการสอนและการ
พฒันาการเรียนการสอน บุคลากรท่ีมีความสาํคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีจะใหค้วามรู้ทกัษะ ทศันคติท่ีดี
งามกบัเยาวชนของชาติไดโ้ดยตรงท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรในโรงเรียนท่ีประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ขา้ราชการครูผูส้อน  ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํสําคญัในโรงเรียนท่ีจะตอ้งตดัสินใจสั่งการ อาํนวยการ ควบคุม 
ช้ีแนะ ดูแล บาํรุงขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากรผูร่้วมงานมีความกระตือรือร้นสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
(ธงชยั สนัติวงษ,์ 2533, หนา้  26-27) 
 การนาํเอาหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาใชก้บัระบบการบริหารการศึกษานั้น (ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, 2547,
หนา้ 25)  กล่าวไวใ้นการศึกษากบัสังคมไทยในรอบ  30  ปี ว่าการบริหารการจดัการระบบการศึกษายงัไม่เป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล (good governance)ขาดความโปร่งใส  (transparency)  ขาดการมีส่วนร่วม (participation) 
และขาดความรับผดิชอบ (accountability) ถา้หน่วยงานท่ีขอ้งเก่ียวกบัการศึกษาไม่มีวฒันธรรม  ธรรมาภิบาลก็จะ
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เกิดข้ึนไดย้าก ธรรมาภิบาลเป็นส่ิงท่ีดีสําหรับสาธารณะ (public goods) ถา้ธรรมาภิบาลเกิดข้ึนสมาชิกของ
สังคมไทยทุกคนจะไดป้ระโยชน์จากธรรมาภิบาลดว้ยกนัแต่ใครจะรับภาระตน้ทุนในการผลกัดนัใหเ้กิดข้ึน  เม่ือ
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากธรรมาภิบาลไม่ใช่ประโยชน์ในลกัษณะ ของคนใดคนหน่ึง ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลมีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีส่วนสาํคญัในการบริหารงานของสถาบนัการศึกษา ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยศึกษาเฉพาะ
โรงเรียนเอกชน เพ่ือนาํขอ้มูลและผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาแนวทางในการ
บริหารงานของโรงเรียนเอกชน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ในภาพรวม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกดัสํานกังานเขตพ้ืน
การศึกษาสมุทรปราการเขต  1 ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีของผูป้ฎิบติังาน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
และขนาดของโรงเรียน จาํแนกเป็น ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่   
 3.  เพือ่ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต1  
 
ขอบเขตการวจิยั 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชนสังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต  1 จาํนวน 2,632 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการ เขต  1  จาํนวน 300  คน 
 
ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) แบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดย
การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียน
เอกชน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
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 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของโรงเรียนเอกชน
ระดบัประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต  1  เก่ียวกบัการบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาล  6  หลกั  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (rating scale)  5  ระดบั  ตามแบบของ Likert’s  
Scales จาํนวน  56  ขอ้  
 ตอนที่  3 สอบถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด 
(openedend questionnaire) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ดาํเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียโ์ดยส่งพร้อมซองและติดแสตมป์ในการส่งกลบั  ไดรั้บกลบัคืน 
จาํนวน 173 ฉบบั และมีบางโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัรับแบบสอบถามกลบัดว้ยตวัเอง จาํนวน 120  ฉบบั ปรากฏว่าไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด จาํนวน 293 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.67 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการสรุปผลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสรุปไดว้า่ 
 ตาํแหน่งหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน พบว่า  ครูผูส้อน มีจาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 61.43 ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 38.57 ขนาดของโรงเรียน พบวา่ ขนาดเล็ก มีจาํนวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.13 ขนาดกลาง มีจาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 34.13 และขนาดใหญ่ มีจาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.74 
  จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า “เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
เอกชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ในภาพรวม” สรุปไดว้่าการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือพิจารณาจาํแนกในแต่ละดา้น พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ท่ีสาํคญัมากท่ีสุดโดยเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดลงมาหานอ้ย
ท่ีสุด 6 ดา้น ไดแ้ก่  หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า ส่วนท่ี
มีการปฏิบติันอ้ยสุด ไดแ้ก่ หลกัความมีส่วนร่วม 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนเอกชนสังกดัสํานักงานเขตพืน้การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ตามตําแหน่งหน้าที่ของผู้ปฏบัิติงาน จาํแนก
เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และขนาดของโรงเรียน จําแนกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สรุปว่า 
การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 ตามตาํแหน่งหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลสูงกว่าครูผูส้อน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกบัครูผูส้อน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ทุกดา้น 
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 การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ตามขนาดของโรงเรียน จาํแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
พบว่า โรงเรียนเอกชนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนัมี การบริหารงานตามหลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ 
และหลกัความคุม้ค่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการบริหารงานตามหลกันิติธรรม หลกั
คุณธรรม และหลกัความโปร่งใสของโรงเรียนเอกชนท่ีมีขนาดต่างกนั พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั  
 จากวตัถุประสงค์การวจิยัข้อที ่3 ท่ีว่า เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภบิาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 สรุปผลการวิจยัได้
ดงัต่อไปน้ี 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1.  บุคลากรขาดความอิสระในการทาํงาน  
 2.  บุคลากรไม่มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 
 3.  ปฏิบติักบับุคลากรไม่เท่าเทียมกนั / เลือกปฏิบติั 
 4.  ขาดการใหเ้หตุผลและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 5.  ขาดการดาํเนินงานในรูปคณะกรรมการ  
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ที่ว่า “เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมุทรปราการเขต 1” อภิปรายผลการวิจยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก ทุกดา้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ
ครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน มีการออกคาํสั่งโรงเรียนโดยอา้งอิงขอ้กฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีกฎ  ระเบียบ มี
การยอมรับและปฏิบติัตามคาํสั่งกฎ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานของคิมบรอท และนนัเนอร่ี (Kimbrough & Nunnery, 
1998 อา้งถึงใน ทวีศิลป์  กุลนภาดล, 2547) ท่ีเสนอหลกัการจดัการศึกษาแบบประชาธิปไตย 5 ประการ เพราะเม่ือ
มีการช้ีแจงแก่ครูและนกัเรียนแสดงว่าบุคลากรมีสิทธิในการจะตดัสินว่าใครถูกใครผิดไดซ่ึ้งการตดัสินนั้นจะตอ้ง
ไม่ขดักบักฎระเบียบของโรงเรียนผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งวางตวัเป็นกลางและเป็นผูต้ดัสินตามกฎท่ีระบุไว ้
ดา้นหลกัคุณธรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบปฏิบติัหน้าท่ี ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ฉลอง มาปรีดา 
(2537,หนา้ 13) ท่ีกล่าวว่าคุณธรรมท่ีบุคคลมีคุณงามความดี มีเมตตากรุณาต่อกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และปฏิบติัหนา้ท่ี
ของตนอยา่งขยนัขนัแขง็และดีท่ีสุด เป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นหลกัความ
โปร่งใส ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีการบริหารงานดา้นต่างๆ  อยา่งเปิดเผยและโปร่งใส มีการทาํงานใน
รูปคณะกรรมการ  มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  งานดา้นต่างๆ มีการส่ือสาร  ประชาสัมพนัธ์  เปิดเผยขอ้มูล
ดา้นต่างๆ  และจดัทาํรายงานผลการจดัการศึกษาประจาํปีเสนอผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนอยูใ่นเกณฑดี์ ดงัท่ี สุด
จิต นิมิตกุล (2543, หนา้ 17) กล่าวว่า การบริหารงานตอ้งใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศให้ถูกตอ้ง
ตรงกบัขอ้เท็จจริงให้มากท่ีสุด เพราะความโปร่งใสจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งอาศยัระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี ดา้นหลกั
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ความมีส่วนร่วม ผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
วิสัยทศัน์  และวางแผนการจดัการศึกษา  ซ่ึงผลการวิจยัในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ประกอบ  กุลเล้ียง 
และคณะ (2545, หนา้ 27-28) ท่ีกล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม (participative management)  เป็นการเปิด
โอกาสใหทุ้กฝ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานหรือการบริหารมีส่วนแสดงความคิดเห็น ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และครูผูส้อนในโรงเรียนเอกชน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีการจดัให้
โรงเรียนมีนโยบาย  วิสัยทัศน์  และแผนงานท่ีชัดเจน เขา้ใจ  และเปิดโอกาสให้ทุกคนความเห็นชอบต่อ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายของโรงเรียนได ้ ซ่ึงเป็นลกัษณะการปฏิบติังานตามท่ี สายใจ  อาจองค ์(2545, หนา้ 4) ได้
กล่าววา่ ความรับผดิชอบ หมายถึง การทาํตามหนา้ท่ี ปฏิบติัตามกฏระเบียบการทาํงาน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย การ
ทาํตามท่ีตนเองไดพู้ด หรือไดใ้หค้าํมัน่สัญญาไว ้และการยอมรับในส่ิงท่ีตนเองไดพู้ดหรือกระทาํลงไป ดา้นหลกั
ความคุ้มค่า ผู ้บริหารสถานศึกษา และครูผู ้สอนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  มีการวางแผนการใชท้รัพยากรคือคน วสัดุอุปกรณ์  และงบประมาณอย่างประหยดั มีการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั  และคุม้ค่า ควบคุมกาํกบัให้บุคลากรไดป้ฏิบติังานเต็มความรู้  เต็ม
ความสามารถและเตม็เวลา 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนเอกชนสังกดัสํานักงานเขตพืน้การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ตามตําแหน่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน จําแนก
เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และขนาดของโรงเรียน จําแนกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา
สมุทรปราการเขต  1 ตามตาํแหน่งในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน ผลการวิจยั
พบว่า การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวม และรายดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนของโรงเรียน
เอกชน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1   มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลสูงกว่าครูผูส้อนทั้งโดยรวมและ
รายดา้นท่ีเป็นอยา่งน้ีเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีหนา้ท่ีหลกัคือการบริหารการดาํเนินงานโรงเรียนท่ีตอ้งทาํควบคู่
ไปกบัหลกัการปกครองท่ีดี ในขณะท่ีครูผูส้อนมีหนา้ท่ีสอนนกัเรียนเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้ของประกิต ประยูร
พรหม (2528 อา้งถึงใน บุษบง ชัยเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2544, หน้า 11) ท่ีว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้
บทบาทสาํคญัในการบริหารงานวิชาการ โดยถือว่างานวิชาการเป็นภารกิจหลกัในการบริหารโรงเรียน โดยเป็น
ผูน้าํในดา้นวิชาการทุกดา้น 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา
สมุทรปราการเขต  1 ตามขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกนั คือ โรงเรียนขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ผลการวิจยั 
พบว่า โรงเรียนเอกชนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนั ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มีการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นดงักล่าวของโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการให้ความสําคญัแตกต่างกนั ซ่ึงใน
โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีความคล่องตวัในการมอบหมายบุคลากรให้ปฏิบติังานตามภารกิจ และโรงเรียนขนาด
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ใหญ่จะมีแนวการบริหารท่ีใชห้ลกัการมีส่วนร่วม มีความรับผดิชอบในงาน และคาํนึงถึงความคุม้ค่าของทรัพยากร
สูงกวา่โรงเรียนขนาดอ่ืน 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 ที่ว่า “เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1” สรุปผลการวิจยั 
พบวา่  
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1.  บุคลากรขาดความอิสระในการทาํงานซ่ึงอภิปรายผลไดว้่าผูบ้ริหารควรให้อิสระในการทาํงานแก่
บุคลากรท่ีรับมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี และมีการจดัแบ่งแยกงาน ภาระงานใหแ้ก่บุคลากรอย่างชดัเจน และเป็น
ธรรม 
 2.  บุคลากรไม่มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ปฏิบติักบับุคลากรไม่เท่าเทียมกนั / เลือกปฏิบติั และ 
ขาดการใหเ้หตุผลและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
 3.  ขาดการดาํเนินงานในรูปคณะกรรมการ บุคลากรขาดการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร ระเบียบ และกฎหมายท่ี
สาํคญั และ ขาดระบบการตรวจสอบ และการรายงานผลการรับ-การจ่ายเงินในโรงเรียนอยา่งเปิดเผย  
 4.  บุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่มีส่วนร่วมการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัๆ ของโรงเรียน ไม่มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียน ขาดการดาํเนินการดา้นต่างๆ ในรูปคณะกรรมการ 
 5.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่อธิบายเหตุผลของการตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทางการบริหารโรงเรียนและขาด
ประชุมเพื่อดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องร่วมกนัอยา่งจริงจงั 
 6.  บุคลากรปฏิบติังานไม่เต็มความสามารถ ตามความรู้และเวลาท่ีมี และบุคลากรขาดความรู้ ความ
เขา้ใจ และความใส่ใจท่ีจะนาํวสัดุเหลือใช ้หรือท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ และ/หรือดดัแปลงเพ่ือนาํมาใชใ้หม่ 
 ข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 สรุปผลการวิจยั  
 1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหก้บับุคลากร ควรปฏิบติักบับุคลากร
อยา่งเท่าเทียมกนั และไม่เลือกปฏิบติั   
 2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหมี้การดาํเนินการดา้นต่างๆ ในรูปคณะกรรมการ  ส่งเสริมใหมี้
การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย ใหบุ้คลากรในโรงเรียนไดรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง 
 3.  ใหบุ้คลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัๆ ของโรงเรียน และมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียน 
 4.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะตอ้งอธิบายเก่ียวกบัเหตุผลของการตดัสินใจเก่ียวกบัแนวทางการบริหาร
โรงเรียน 
 5.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติังานเตม็ความสามารถ ตามความรู้และเวลาท่ีมี  ส่งเสริมใหบุ้คลากรนาํวสัดุ
เหลือใช ้หรือท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 197

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 1.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน และผูป้ฏิบติังานในโรงเรียนมีสภาพ
การปฏิบติังานและการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีถูกตอ้งมากข้ึน เช่น จดัอบรมการปฏิบติังานหรือ การ
บริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 2.  ส่งเสริมครูผูส้อน ท่ีไม่ไดท้าํหนา้ท่ีบริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัธรรมาภิบาลใหม้ากข้ึน 
เพือ่การปฏิบติังานอนัจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพงานท่ีดีข้ึน เช่น จดัอบรม ใหค้วามรู้เร่ืองหลกัธรรมาภิบาล 
 3.  ส่งเสริมใหโ้รงเรียนเอกชนทุกขนาด มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติังาน และการบริหารงาน
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด โดยเฉพาะหลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ
คุม้คา่ และส่งเสริมการใชห้ลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม และหลกัความโปร่งใส ในการบริหารงานใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน 
 

บรรณานุกรม 
ฉลอง  มาปรีดา.  (2537).   คุณธรรมสําหรับผู้บริหาร.  กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุ

ศาสตร์ วิทยาลยัครูฉะเชิงเทรา. 
ทวีศิลป์  กลุนภาดล. (2547).  การพฒันาตัวบ่งช้ีการบริหารกิจการท่ีดสํีาหรับการเป็นมหาวทิยาลัย ศ รีนค รินทร 

วโิรฒ.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ธงชยั  สนัติวงษ.์ (2523).  องค์การและการบริหาร  (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพมหานคร :ไทยวฒันาพานิช.    
บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี.  (2544). รายงานการวจิยัเร่ืองตัวช้ีวดัธรรมาภบิาล.  ก รุ ง เ ท พ มห า น ค ร  :

สถาบนัพระปกเกลา้. 
ประกอบ  กลุเล้ียง  และคณะ.  (2545).   การบริหารโดยองค์คณะบุคคล.  กรุงเทพมหานคร :สายธารการพิมพ.์ 
ภิญโญ สาธร . (2523). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :ส. การพิมพ.์ 
________ . (2526). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร :วฒันาพานิช. 
สายใจ  อาจองค.์ (2545).   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับบุคลิกภาพ การเข้าสังคมกับ

นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 3.  วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ. 

สุดจิต  นิมิตกลุ.  (2542).   กระทรวงมหาดไทยพฒันา ปรับปรุง แก้ไข และเพิม่เติมกฎหมายให้มคีวามทนัสมยั.   
 กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน. 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 198
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บทคดัย่อ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การรับรู้วฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนักับ
องคก์ารของขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง 2) เปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง ขอ้มูลท่ีใชไ้ดม้าจากการเก็บตวัอยา่งดว้ย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใชข้นาดตวัอยา่งจาํนวน 196 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และการเปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบ
หาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Turkey 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนัองค์การของสถาบัน
วิชาการทหารบกชั้นสูงอยู่ในระดบัปานกลางคือ ดา้นความเหล่ือมลํ้ าของอาํนาจ  ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่
แน่นอนดา้นความเป็นกลุ่มนิยม  และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารอยู่
ในระดบัมาก จาํนวน  6 หวัขอ้  คือ 1. ท่านมีความตั้งใจและมีความเตม็ใจอยา่งมากท่ีจะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ
ของท่านอยา่งเตม็ท่ีเพือ่ใหง้านของหน่วยประสบความสาํเร็จ  2. ท่านจะไม่หยดุงานหรือลาเม่ือไม่มีความจาํเป็น 3. 
ท่านเช่ือมัน่และยอมรับและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีหน่วยงานกาํหนด  4. ท่านเต็มใจเสียสละประโยชน์
ส่วนตวัเพื่อปฏิบติังาน  5.ท่านปรารถนาท่ีจะทาํงานในหน่วยงานน้ีตลอดไป  6. ท่านรู้สึกว่าการปฏิบติังานเพื่อ
องคก์ารมีความสาํคญัมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตวั  ซ่ึงมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลางคือ 
หวัขอ้ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น 2) ขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบว่า สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 
และระดบัชั้นยศทางทหารท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร  ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน  และ
ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานแตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในองคก์ารท่ีแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ดา้นการมีอิสระ
ในการทาํงาน แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05  นอกจากน้ียงัพบอีกว่า เพศ ระดบัการศึกษา 
ระดบัชั้นยศทางทหาร และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัความผกูพนักบัองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

                                                        
  *  บทความภาคนิพนธ์ 
**  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study corporate culture perception affected to organizational 
loyalty of the institute of advance military studies. 2) Comparative study of corporate culture perception degree 
affected to organizational loyalty of the institute of advance military studies. The data collected was simple 
random sampling. The population consisted as 196 sampling. The statistics used to analyze the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The results of this study showed that 1) The opinion of coporate culture perception affected to 
organizational obligation of the institute of advance military studies was medorate important level into 4 aspects 
such as Power of Discrimination, Uncertainty Avoidance, Collectivize Individualism and Participate in 
management aspects, which influenced to organizational obligation was very inportant level into 6 topics such 
as You had determined and willingness very much for succeed of the work., You would not to take time off 
unnecessary of the work., You believed and accept for functional to accomplish of the work., You had willingly 
to sacrifice for the work., You would like to do working in this organization always., You had had more feeling 
to do functional working for an organization than benefit of yourself., which affected to organizational 
obligation in moderate important level in 1 topic was In case you could not doing the work on time you would 
bring it to your home. 2) The general demographics characteristics affected to organizational obligation in 
moderate important level showed that the differential of Marital status had opinions about the corporate culture 
perception into Power of Discrimination aspect were differential matches statistical significant at the level of 
0.05., The differential of Educational level, Monthly Income and A rank in an army had opinions about the 
corporate culture perception into 2 aspects such as Functional Independent working and Participate in 
management aspects were differential matches statistical significant at the level of 0.05. The differential of 
Period of working had opinions about corporate culture perception into 2 aspects such as Collectivize 
Individualism and Functional Independent working aspects were differential matches statistical significant at 
the level of 0.05. Moreover found that the differential of Gender, Educational level, A rank in an army and 
Monthly Income had opinion about organizational obligation was differential matches statistical significant at 
the level of 0.05. 
 
ความนํา 
 มนุษยน์ับเป็นทรัพยากรสําคญัท่ีสุดของการบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการบริหารองค์การเน่ืองจากในการ
วางแผน (planning) การจดัองคก์าร (organizing) การจดัการด้านบุคลากร (staffing) การอาํนวยการ (directing) 
หรือการควบคุม (control) ลว้นตอ้งอาศยับุคลากรเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย วางแผน และใชท้รัพยากรขององคก์าร
ใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด และบรรลุตามเป้าหมายท่ีองคก์ารตั้งไว ้(ศิริพงศ ์ อินทวดี, 2541, หนา้ 15) ดงันั้น ภายใต้
ความสาํเร็จและความมีประสิทธิภาพขององคก์าร จึงข้ึนกบัคุณภาพของบุคลากรเป็นสาํคญั 
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 บุคลากรในองคก์ารจึงเปรียบเสมือนเป็น “ตน้ทุน” อนัมีค่ามหาศาลท่ีองค์การควรจะตอ้งรักษาและ
ลงทุนเพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อพฒันาให้บุคลากรมีคุณค่าอย่างเหมาะสม  แก่องคก์ารในระยะยาว ถึงแมว้่า
องค์การจะมีเคร่ืองมือท่ีดี หรือมีทุนมหาศาล แต่หากขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความ
ชาํนาญแลว้ ย่อมตอ้งส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารอย่างแน่นอน   ทรัพยากรบุคคล  จึง
เป็นหัวใจของทุกเร่ืองของการทาํงานในองค์การสมยัใหม่ และเป็นปัจจยัหลกัพ้ืนฐานท่ีส่งผลให้ปัจจยัอ่ืนๆ มี
คุณค่าต่อไปได้ (ธงชัย  สันติวงษ์, 2540, หน้า 157) การท่ีแต่ละองค์การต้องสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ไปดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ยอ่มเท่ากบัองคก์ารตอ้งเสียตน้ทุนท่ีมีค่าไปโดยไดรั้บผลตอบแทนท่ีไม่คุม้
กบัการลงทุน ขณะเดียวกนักลบัจะตอ้งลงทุนอีกหลายๆ ด้าน เพื่อท่ีจะสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม และพฒันา
บุคลากรเขา้มาทดแทน อนัทาํให้องค์การต้องเสียเวลา และผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฎ พลพานิช, 
2540, หนา้ 17) 
 วฒันธรรมเป็นประเพณี เป็นแบบอย่างท่ีถือปฏิบติัของชุมชนหรือกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง  เช่น ในชุมชน ใน
องคก์ารธุรกิจ ถึงในระดบัประเทศ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือทางการบริหาร และการพฒันาองคก์ารอีกระดบัหน่ึง ท่ี
อาจเรียกไดว้่าเป็นระดบัสุดยอดในการพฒันาองคก์ารท่ีเรียกว่าใชรู้ปแบบอย่างแทจ้ริง เพราะการปรับโครงสร้าง
เป็นเพียงแค่การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบเท่านั้น แต่วฒันธรรมเป็นระบุวิชาการปฏิบติัของคนท่ีอยู่ในองคก์าร
นั้น ซ่ึงนอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีมีอยู่และไม่มีเขียนไวเ้ป็นตัวอย่างเช่น กฎหมายหรือระเบียบขอ้บังคบัใน
องคก์าร แต่ยดึถือและเป็นท่ียอมรับขององคก์ารนั้น (บุญคล่ี  ปลัง่ศิริ, 2548, หนา้ 6) 
 ความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัองคก์ารและเป็นหนทาง
หน่ึงท่ีจะช่วยมิให้องค์การตอ้งเสียตน้ทุนท่ีมีค่าไป  เน่ืองจากเม่ือบุคคลมีความรู้สึกผูกพนัต่อองค์การมากข้ึน 
แนวโนม้การละท้ิงองค์การไปก็จะนอ้ยลงตามลาํดบั ความสําคญัของความผูกพนัต่อองคก์าร มาจากสมมติฐาน
ท่ีว่า  ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพมีจาํนวนจาํกดั องคก์ารจึงตอ้งมุ่งรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าไว ้ เพ่ือให้งานของ
องคก์ารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ (ภรณี  (กีร์ติบุตร) มหานนท,์ 2529, หนา้ 97)  ดงันั้น จึงเป็นท่ียอมรับ
กนัทัว่ไปว่า ความผูกพนัต่อองคก์าร (organizational commitment) มีความสาํคญัต่อพฤติกรรมในการทาํงานของ
พนักงาน  รวมทั้ งมีความสําคญัต่อองค์การในแง่ของการรักษาคนท่ีมีความสามารถ มีประสิทธิภาพให้อยู่กับ
องคก์ารนานๆ เพือ่ช่วยพฒันาใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้  และในยามท่ีองคก์ารประสบปัญหากไ็ม่ละท้ิง แต่กลบัจะ
ทุ่มเทช่วยเหลืออย่างไรก็ตาม  มีความจริงท่ีควรตระหนกัประการหน่ึง คือ ความผูกพนัต่อองคก์าร เป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถสร้างข้ึนมาไดภ้ายในระยะเวลาส้ันๆ แต่ตอ้งใช้เวลาปลูกฝังและมีองคป์ระกอบอีกหลายประการท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร 
 สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง เป็นสถาบนัการศึกษาทางทหารระดบัสูง ท่ีมีความสาํคญัต่อกองทพับก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภารกิจทางดา้นการศึกษาและงานวิชาการทางทหาร  ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2512 โดยมีหน่วยข้ึน
ตรงคือ วิทยาลยัการทพับก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  และส่วนวิจยัและพฒันายทุธศาสตร์ ซ่ึงสถาบนัวิชาการ
ทหารบกชั้นสูง จะดาํเนินการบริหารและสนับสนุนการศึกษา โดยมีสภาการศึกษาทาํหน้าท่ีพิจารณากาํหนด
นโยบาย  ระเบียบการพฒันาหลกันิยมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา การวิจยัพฒันา และการกาํหนดหลกันิยมใน
ดา้นวิทยาการต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาขององคค์วามรู้ อีกทั้งยงัมีหนา้ท่ี
ในการใหก้ารผลิตนายทหารนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นบุคลากรใหก้องทพับก  สามารถธาํรง
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ความเป็นองคก์รหลกัของประเทศชาติไดอ้ย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป ดงันั้น  กาํลงัพลของสถาบนัวิชาการ
ทหารบกชั้นสูงซ่ึงประกอบดว้ย นายทหารสัญญาบตัร นายทหารประทวน ลูกจา้งประจาํ  และพนกังานราชการ 
ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานเป็นประจาํทุกวนั  กาํลงัพลเหล่าน้ี เป็นรากฐานสําคญัในความสําเร็จต่อภารกิจของสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูง ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนักบัองคก์ารของสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูง เพื่อตอ้งการทราบว่าสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงมีวฒันธรรมองคก์ารและความผกูพนั 
ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีวฒันธรรมองคก์ารและความผูกพนัใดบา้งท่ีเอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของ
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้งัคบับญัชาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผนปรับเปล่ียน
วฒันธรรมองคก์ารใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.//เพื่อศึกษาการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูง 
 //////// 2.//เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของขา้ราชการ
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 การรับรู้วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบก
ชั้นสูงท่ีแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 เป็นการศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของสถาบนัวิชาการทหาร 
บกชั้นสูง ซ่ึงมีขอบเขตการวิจยั 
 1.//ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํนวน 395 ราย  
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี  คือ ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง ซ่ึงไดข้นาด
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 196 ราย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากโครงสร้างเน้ือหาในงานวิจยั โดยแบ่งออกเป็น  3 
ตอน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้จัดทําเป็นแบบสอบถาม 
(checklist) จาํนวน 7  ขอ้ เพื่อสาํรวจสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา ระดบัชั้นยศทางทหาร รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า (rating scale) 5 อนัดบั ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จาํนวน 20 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบัความผูกพนักบัองคก์าร  ผูวิ้จยัไดจ้ดัทาํเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (rating scale) 5 อนัดบั ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) จาํนวน 7 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการจดัเลขทะเบียนคุมแบบสอบถามท่ีใหข้า้ราชการ
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง นาํส่งและขอรับคืนดว้ยตนเองดว้ยตวัเอง ซ่ึงไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาครบ 196 
ฉบบั คิดเป็น  ร้อยละ 100 แลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อนาํไปวิเคราะห์
ต่อไป 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง 
สามารถสรุปผลการศึกษาจาํแนกตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 65.82  เพศหญิง ร้อยละ 34.18  อาย ุ40 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 47.45 รองลงมาอาย ุ31 - 40  ปี ร้อยละ 35.71 และนอ้ยท่ีสุดอาย ุตํ่ากว่า 21 ปี ร้อยละ 0.51 สถานภาพสมรส
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ สมรส ร้อยละ 61.22 รองลงมาโสด ร้อยละ 32.65 และนอ้ยท่ีสุด หย่าร้าง/
หมา้ย ร้อยละ 6.12 ระดับการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 46.43  
รองลงมาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 42.35 และนอ้ยท่ีสุดระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.22 ระดบัชั้นยศทาง
ทหารส่วนใหญ่คือ ส.ต. - จ.ส.อ.  ร้อยละ 41.33 รองลงมา พ.ต. - พ.อ.  ร้อยละ 25.00 และนอ้ยท่ีสุด พ.อ.(พิเศษ) 
ข้ึนไป ร้อยละ 2.04 รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 
47.45 รองลงมามีรายได ้20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 20.92 และนอ้ยท่ีสุดมีรายได ้30,000 บาทข้ึนไป 
ร้อยละ 12.76 ระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10 – 20 ปี ร้อยละ 41.33  รองลงมา  1 - 9 ปี 
ร้อยละ 31.12 และนอ้ยท่ีสุด 30 ปีข้ึนไป ร้อยละ 8.16 
 2.  การรับรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของสถาบันวิชาการทหารบก
ช้ันสูงของข้าราชการสถาบันวชิาการทหารบกช้ันสูง 
  ในภาพรวมพบว่า ขา้ราชการของสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงมีการรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรม
องคก์ารต่อความผกูพนักบัองคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถอภิปรายการ
รับรู้ของขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
  2.1  ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ พบว่า ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงส่วนใหญ่มี
การรับรู้เก่ียวกับ วฒันธรรมองค์การ ด้านความเหล่ือมลํ้ าของอาํนาจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงมีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากนัทุก
ขอ้ 
  2.2  ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน พบว่า ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงส่วน
ใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร
คือ ขา้ราชการทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดบัมาก และ
ขา้ราชการมีความระมดัระวงัในการทาํงานเน่ืองจากกลวัขอ้ผิดพลาด และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถูกเขม้งวดในเร่ืองของ
ระเบียบวินยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2.3  ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม พบวา่ ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงส่วนใหญ่มีการรับรู้
เก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง
เท่ากนัทุกขอ้  
  2.4  ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน พบว่า ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงส่วนใหญ่มี
การรับรู้เก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  2.5  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พบว่า ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงส่วน
ใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากนัทุกขอ้  
 3.  การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของสถาบันวิชาการทหารบก
ช้ันสูง ของข้าราชการสถาบันวชิาการทหารบกช้ันสูง 
  ในภาพรวมพบวา่ ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงส่วนใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ี
มีผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
  เม่ือพิจารณาการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการ
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง โดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  1.  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลความผกูพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนัวิชาการ
ทหารบกชั้นสูงจาํแนกตามเพศ พบว่า ขา้ราชการชายและหญิงมีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
ขา้ราชการชายมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารมีค่าเฉล่ียสูงกว่าขา้ราชการหญิง คือมีค่าเฉล่ีย 3.36และ 3.28 
ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า ขา้ราชการชายและหญิงมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารอยูใ่นระดบั
ปานกลางเท่ากนัทุกดา้น 
  2.  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูงจาํแนกตามอายุ พบว่า ขา้ราชการทุกช่วงอายุมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขา้ราชการท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 21 ปี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ 3.41 รองลงมาคือขา้ราชการท่ีมีอาย ุ21 - 30 ปี มีคา่เฉล่ีย 3.37 และนอ้ยท่ีสุดคือ อาย ุ40 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ีย 
3.31  
  3.  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนัวิชาการ
ทหารบกชั้นสูงจาํแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ขา้ราชการทุกสถานภาพสมรส มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขา้ราชการท่ีมีสถานภาพ โสด มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร
มากท่ีสุด คือ มีค่าเฉล่ีย 3.39 รองลงมาคือ หยา่ร้าง/หมา้ย มีค่าเฉล่ีย 3.32 และนอ้ยท่ีสุดคือ สมรส มีค่าเฉล่ีย 3.30  
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  4.  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูงจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ขา้ราชการทุกระดบัการศึกษามีการรับรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมองคก์ารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขา้ราชการท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.50 รองลงมาคือ ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 3.43 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ีย 3.20  
  5.  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูงจาํแนกตามระดบัชั้นยศทางทหาร พบว่า ขา้ราชการระดบั พ.อ.(พิเศษ) ข้ึนไป มีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.56 รองลงมาคือ ระดบั พ.ต. – พ.อ. มีค่าเฉล่ีย 3.42 
และนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานราชการ มีค่าเฉล่ีย 3.17  
  6.  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูงจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ขา้ราชการทุกช่วงรายได ้มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขา้ราชการท่ีมีรายได ้ 30,000 บาทข้ึนไป  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.47  
รองลงมาคือรายได ้10,001 – 20,000 บาท  มีค่าเฉล่ีย 3.37 และนอ้ยท่ีสุดคือมีรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 
มีค่าเฉล่ีย 3.20  
  7.  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนัวิชาการ
ทหารบกชั้นสูงจาํแนกตามระยะเวลาปฏิบติังานในองค์การ พบว่า ขา้ราชการทุกช่วงระยะเวลาปฏิบติังานใน
องคก์าร มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขา้ราชการท่ีปฏิบติังานใน
องคก์าร 1 – 9 ปี มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3.41  รองลงมาคือ 10 – 20 ปี  มีค่าเฉล่ีย 3.31 และนอ้ยท่ีสุดคือ 30 ปีข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ีย 3.26  
 4.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพันกับองค์การ
ของสถาบันวชิาการทหารบกช้ันสูง จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  ดงัน้ี 
  4.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามเพศ  อธิบายไดด้งัน้ี 
   4.1.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามเพศ พบว่า 
ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์าร ดา้นความ
เหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 
   4.1.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนักบั
องค์การ จาํแนกตามเพศ พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการรับรู้ความ
ผูกพนักบัองคก์าร แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในหัวขอ้ท่านเต็มใจเสียสละประโยชน์
ส่วนตวัเพื่อปฏิบติังานใหห้น่วย โดยพบว่า ขา้ราชการชายมีการรับรู้มากกว่าขา้ราชการหญิง ส่วนในหัวขอ้อ่ืนๆ 
ไม่แตกต่างกนั 
  4.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามอาย ุ อธิบายไดด้งัน้ี 
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   4.2.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามอายุ พบว่า 
ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความ
เหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 
   4.2.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีผลต่อความผกูพนักบั
องคก์าร จาํแนกตามอายุ พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีอายุ แตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบั
ความผกูพนักบัองคก์าร ไม่แตกต่างกนั 
  4.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามสถานภาพสมรส อธิบายไดด้งัน้ี 
   4.3.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามสถานภาพ
สมรส พบว่า ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมองคก์าร ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม       ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่แตกต่างกนั 
   4.3.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามสถานภาพ
สมรส พบว่า ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ในหวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นกนัเองไม่ถือตวัและปฏิบติั
ตนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้น จึงทาํ
การทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีสถานภาพสมรส
โสด กบัสมรส มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเหล่ือมลํ้ าของอาํนาจ ในหัวขอ้ผูบ้งัคบับญัชามี
ความเป็นกนัเองไม่ถือตวัและปฏิบติัตนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
   4.3.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนักบั
องค์การ จาํแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีสถานภาพสมรส 
แตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัความผกูพนักบัองคก์าร ไม่แตกต่างกนั 
  4.4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนั
กบัองคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามระดบัการศึกษา อธิบายไดด้งัน้ี 
   4.4.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมองค์การ จาํแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ไม่แตกต่างกนั 
   4.4.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามระดบั
การศึกษา สามารถอธิบายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
    -  ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ 
     ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกับวฒันธรรมองค์การ ด้านความเหล่ือมลํ้ าของอาํนาจ ในหัวข้อผูบ้ ังคับบัญชาปรึกษาหารือกับ
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบก
ชั้นสูงท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบัปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความ
เหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ในหัวขอ้ผูบ้งัคบับญัชาปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและตดัสินใจ
ร่วมกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกนั 
    -  ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 
     ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ในหัวขอ้ขา้ราชการทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้น จึง
ทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงทุกคู่ของระดบั
การศึกษา มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร   ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ในหวัขอ้ขา้ราชการทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ไม่แตกต่างกนั 
    -  ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
     ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร  ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน ในหวัขอ้ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองและ
แสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานไดห้วัขอ้ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท่้านแสดง
ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทาํงานอย่างเต็มท่ี    หวัขอ้ในการประชุม  ท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือ
แนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยูเ่สมอ และหวัขอ้ขา้ราชการมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งเปิดเผย และหวัขอ้ท่านสามารถแสดงขอ้โตแ้ยง้ในการทาํงาน
ออกมาไดอ้ยา่งเปิดเผย แตกต่างกนัแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้น จึงทาํการทดสอบราย
คู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่า  ปริญญาตรีกบัระดบั
ปริญญาตรี และระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีกบัระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการ
มีอิสระในการทาํงาน ในหวัขอ้ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้หวัขอ้ในการประชุมท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ี
จะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยูเ่สมอ และหวัขอ้ท่านสามารถแสดงขอ้โตแ้ยง้ในการทาํงาน
ออกมาไดอ้ย่างเปิดเผยแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่าง
กนั 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบั
ปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ ด้านการมีอิสระในการทาํงาน ในหัวขอ้ขา้ราชการมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งเปิดเผย และหวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท่้านแสดงความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทาํงานอย่างเต็มท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มี
การรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
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    -  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
     ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกหวัขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบั
ปริญญาตรี และระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีกบัระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในหวัขอ้ท่านมีโอกาสร่วมในการวางนโยบาย/คาํสั่ง การปฏิบติังาน หรือมีส่วนใน
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน และหวัขอ้ท่านสามารถแสดงความเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานได ้แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกนั 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบั
ปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในหวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชาขอ
ความเห็นจากท่านหรือเพื่อนร่วมงานในการทาํงานอยู่เสมอแตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
   4.4.3  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมี
ผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร ในหวัขอ้ท่านรู้สึกว่าการปฏิบติังานเพื่อองคก์ารมีความสาํคญัมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตวั หัวขอ้ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น และหัวขอ้ท่านปรารถนาท่ีจะ
ทาํงานในหน่วยงานน้ีตลอดไป ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
    ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงทุกคู่ของระดับการศึกษา มีการรับรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร ในหวัขอ้ท่านรู้สึกว่าการปฏิบติังานเพื่อองคก์ารมีความสาํคญั
มากกวา่ผลประโยชนส่์วนตวั ไม่แตกต่างกนั 
    ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบั
ปริญญาตรี  มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์าร ในหัวขอ้ท่านทาํงานในท่ี
ทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่
อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
    ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารในหัวขอ้ท่านปรารถนาท่ีจะ
ทาํงานในหน่วยงานน้ีตลอดไปแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกนั 
  4.5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามชั้นยศทางทหาร อธิบายไดด้งัน้ี 
   4.5.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามระดบัชั้นยศ
ทางทหาร พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับชั้นยศทางทหาร แตกต่างกันมีการรับรู้
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เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และดา้นความเป็น
กลุ่มนิยม ไม่แตกต่างกนั 
   4.5.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการ
ทาํงาน จาํแนกตามระดบัชั้นยศทางทหาร สามารถอธิบายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
    -  ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารแตกต่างกนั มีการ
รับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงานแตกต่างกนั ในหัวขอ้ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณ
ของตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้ และหวัขอ้ในการประชุม 
ท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยู่
เสมอ ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารเป็นลูกจา้งประจาํกบั 
พ.ต. - พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมองค์การ ด้านการมีอิสระในการทาํงาน ในหัวขอ้ท่านสามารถใช้
วิจารณญาณของตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้แตกต่างกนัอยา่ง
มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารเป็นลูกจา้งประจาํกบั 
พ.ต. - พ.อ. และระดบัชั้นยศ  ส.ต. - จ.ส.อ. กบั พ.ต. - พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระ
ในการทาํงาน ในหวัขอ้ในการประชุม  ท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยู่เสมอ แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่
อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  
    -  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารแตกต่างกนัมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานแตกต่างกนัในทุกหวัขอ้ ดงันั้น จึงทาํการทดสอบราย
คู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารเป็นลูกจา้งประจาํกบั 
พ.ต. – พ.อ. และระดบัชั้นยศ  ส.ต. – จ.ส.อ. กบั พ.ต. – พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการทาํงาน ในหวัขอ้ท่านมีโอกาสร่วมในการวางนโยบาย/คาํสั่ง การปฏิบติังาน หรือมีส่วนในการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกนั 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงทุกคู่ของระดับชั้นยศทางทหาร มีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ในหัวขอ้ผูบ้งัคบับญัชาขอความเห็นจากท่านหรือ
เพือ่นร่วมงานในการทาํงานอยูเ่สมอ ไม่แตกต่างกนั  
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารเป็นลูกจา้งประจาํกบั 
พ.ต. – พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ในหวัขอ้ท่านสามารถแสดง
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ความเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานได ้แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  
   4.5.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์าร จาํแนกตามระดบัชั้นยศทางทหาร พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทาง
ทหารแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร แตกต่างกนัในหวัขอ้ท่าน
ทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น ดงันั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ 
Turkey พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารเป็นลูกจา้งประจาํกบั พ.ต. – 
พ.อ. และระดบัชั้นยศ  ส.ต. – จ.ส.อ. กบั พ.ต. – พ.อ. มีการรับรู้ความผกูพนักบัองคก์าร ในหวัขอ้ท่านทาํงานในท่ี
ทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่
อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  
  4.6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน อธิบายไดด้งัน้ี 
   4.6.1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 
พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
องค์การ ด้านความเหล่ือมลํ้ าของอาํนาจ ด้านการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และด้านความเป็นกลุ่มนิยม ไม่
แตกต่างกนั 
   4.6.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 
สามารถอธิบายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
    -  ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
     ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงานแตกต่างกนั ในหวัขอ้ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของ
ตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้และหวัขอ้ในการประชุม ท่านมี
โอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยูเ่สมอ 
ดงันั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท กบั รายไดต่้อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
ในหัวขอ้ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะ
ปฏิบติังานได ้แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท กบั รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท รายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 20,001 – 30,000 
บาท  และรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน ในหวัขอ้ในการประชุม  ท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํ
วิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยูเ่สมอ แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  
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    -  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
     ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แตกต่างกนัในทุกหัวขอ้ ดังนั้น จึงทาํการ
ทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey  พบวา่ 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท กบัรายไดต่้อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ในหวัขอ้ท่านมีโอกาสร่วมในการวางนโยบาย/คาํส่ัง การปฏิบติังาน หรือมีส่วนในการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาของหน่วยงาน แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่าง
กนั 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท กบั รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 30,000 
บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในหวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชาขอ
ความเห็นจากท่านหรือเพื่อนร่วมงานในการทาํงานอยู่เสมอ แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท กบั รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  และรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 30,000 
บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในหัวขอ้ท่านสามารถ
แสดงความเห็นหรือให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานได ้แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
   4.6.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัความผกูพนักบัองคก์าร จาํแนกตามรายไดต่้อ
เดือน พบวา่ ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร แตกต่างกนัในบางหวัขอ้ คือ ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํ
งานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น ดงันั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบว่า ขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั รายไดต่้อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป 
การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์าร  ในหวัขอ้ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จท่าน
ไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกนั 
  4.7  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามระยะเวลาปฏิบติังานองคก์าร  อธิบายไดด้งัน้ี 
   4.7.1  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ 
จาํแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์การ พบว่า ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบติังานในองคก์ารแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ดา้นการ
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอน และดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนั 
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   4.7.2  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารจาํแนกตามระยะเวลาปฏิบติังานใน
องคก์าร สามารถอธิบายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
    -  ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร แตกต่าง
กนัมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม แตกต่างกนั      ในหวัขอ้ขา้ราชการทาํงานแบบ
พ่ึงพากนัร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบว่า 
ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้ นสูงทุกคู่ในด้านระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์การ มีการรับรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ในหวัขอ้ขา้ราชการทาํงานแบบพ่ึงพากนัร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ไม่แตกต่างกนั 
    -  ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
     ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารแตกต่างกนั
มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน แตกต่างกนั   ในหวัขอ้ขา้ราชการมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานได้อย่างเปิดเผย ดังนั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Turkey พบวา่ ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร 1 - 9 ปี กบั  10 - 20 ปี 
และระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร 1 - 9 ปี กบั 30 ปีข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระ
ในการทาํงาน ในหวัขอ้ขา้ราชการมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ยา่งเปิดเผย แตกต่างกนั
อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  
   4.7.3  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์าร 
จาํแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์การ พบว่า ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบติังานในองคก์ารแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัความผกูพนักบัองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง 
ไดข้อ้มูลการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร และการรับรู้เก่ียวกบัความผูกพนัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูง ซ่ึงควรนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
 1.  การรับรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การ และการรับรู้เก่ียวกับความผูกพันกับองค์การของข้าราชการ
สถาบันวชิาการทหารบกช้ันสูง 
  1.1  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูง พบว่า  ในภาพรวมขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงมีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ดา้นความ
เป็นกลุ่มนิยม และดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
  1.2  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูง อธิบายไดด้งัน้ี 
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   1.2.1  การรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนักับองค์การของขา้ราชการ
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงอยูใ่นระดบัมากจาํนวน  6 รายการ คือ  
    1.2.1.1  ท่านมีความตั้งใจและมีความเตม็ใจอยา่งมากท่ีจะทุ่มเทความรู้  ความสามารถของ
ท่านอยา่งเตม็ท่ี  เพือ่ใหง้านของหน่วยประสบความสาํเร็จ 
    1.2.1.2  ท่านจะไม่หยดุงานหรือลาเม่ือไม่มีความจาํเป็น 
    1.2.1.3  ท่านเช่ือมัน่และยอมรับและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีหน่วยงานกาํหนด 
    1.2.1.4  ท่านเตม็ใจเสียสละประโยชนส่์วนตวัเพ่ือปฏิบติังาน 
    1.2.1.5  ท่านปรารถนาท่ีจะทาํงานในหน่วยงานน้ีตลอดไป 
    1.2.1.6  ท่านรู้สึกวา่การปฏิบติังานเพ่ือองคก์ารมีความสาํคญัมากกวา่ผลประโยชนส่์วนตวั 
    และมีการรับรู้อยู่ในระดบัปานกลางจาํนวน 1 รายการ คือ ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จ
ท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น 
   1.2.2  การรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนักับองค์การของขา้ราชการ
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระดบัชั้นยศทางทหาร รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร พบว่า มีความผูกพนักบั
องคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในทุกๆ 
ดา้น ปรากฏว่า มีความผูกพนักบัองคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงทุกรายการอยู่ในระดบัปานกลาง และ
นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูงจาํแนกตามระดบัชั้นยศทางทหาร ปรากฏว่า ขา้ราชการระดบั พ.อ.(พิเศษ) ข้ึนไป มีการ
รับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ระดับ พ.ต. - พ.อ. และน้อยท่ีสุดคือ 
พนกังานราชการ ตามลาํดบั 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ  โรจน์ธนกิจ (2546, บทคดัย่อ) ศึกษา
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง วฒันธรรมองคก์าร ความยติุธรรมในองคก์ารกบัผล
การปฏิบติังาน ผลการวิจยัพบว่า 1. หัวหน้างานมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง อยู่ในระดบัสูงมีวฒันธรรม
องคก์าร ดา้นลกัษณะความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจและดา้นลกัษณะความเป็นปัจเจกนิยมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
ดา้นลกัษณะความเป็นกลุ่มนิยม ด้านลกัษณะความเป็นชาย ด้านลกัษณะความเป็นหญิงและด้านลกัษณะการ
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับสูง มีความยุติธรรมในองค์การอยู่ในระดับปานกลาง และมีผลการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง 2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง วฒันธรรมองคก์ารดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ดา้น
ลกัษณะความเป็นชาย ดา้นลกัษณะความเป็นหญิงและความยติุธรรมในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการ
ปฏิบติังานอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3. การรับรู้ความสามารถของตนเองและวฒันธรรมองคก์ารดา้น
ลกัษณะความเป็นหญิงสามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลการปฏิบติังานได ้ร้อยละ 30 อยา่งนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.001 และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภทัราพร  อมรไชย  (2544, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการตาํรวจกองพิสูจน์หลกัฐาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการตาํรวจกองพิสูจน์หลกัฐาน และเพื่อศึกษาถึงความผูกพนัท่ีขา้ราชการ
ตาํรวจกองพิสูจน์หลกัฐานท่ีมีต่อกองพิสูจน์หลักฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัของ
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องคก์าร คือ ปัจจยัดา้นองคก์ารและงานท่ีปฏิบติั ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นรางวลัจากการทาํงาน ทาํใหร้ะดบั
ความผกูพนัของขา้ราชการตาํรวจของกองพิสูจนห์ลกัฐานท่ีมีต่อกองพสูิจนห์ลกัฐานมีระดบัปานกลาง 
 2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกับการรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความผูกพนักับ
องค์การของสถาบันวชิาการทหารบกช้ันสูง สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 
  2.1  ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ 
   2.1.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีเพศ อายุ ระดบัชั้นยศทางทหาร รายไดต่้อ
เดือน และระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบั วฒันธรรมองคก์าร ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั 
    2.1.2  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ในหวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นกนัเองไม่ถือตวัและ
ปฏิบติัตนเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วน
ดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการ
ทหารบกชั้นสูงท่ีมีสถานภาพโสด กบั สมรส  มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ ด้านความเหล่ือมลํ้ าของ
อาํนาจ แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั 
   2.1.3  ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหัวขอ้ผูบ้งัคบับญัชาปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับฟังการรับรู้และตดัสินใจ
ร่วมกนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนหัวขอ้อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบั
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบัปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร แตกต่างกนัอย่างมีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  2.2  ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน 
   2.2.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส   ระดับชั้นยศ  
รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการ
หลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   2.2.2  ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ในหัวขอ้ขา้ราชการทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วน
หวัขอ้อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey กลบัพบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญั 
  2.3  ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม 
   2.3.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระดบัชั้นยศทางทหาร และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเป็นกลุ่ม
นิยม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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   2.3.2  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร แตกต่างกนั
มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นความเป็นกลุ่มนิยมแตกต่างกนั ในหวัขอ้ขา้ราชการทาํงานแบบพึ่งพา
กนัร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ดงันั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบว่า ขา้ราชการ
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงทุกคู่ในดา้นระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม ในหวัขอ้ขา้ราชการทาํงานแบบพึ่งพากนัร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  2.4  ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน 
   2.4.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัมี
การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   2.4.2  ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหวัขอ้ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้ หวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท่้านแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการ
ทาํงานอยา่งเตม็ท่ี หวัขอ้ในการประชุม ท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยู่เสมอ หัวขอ้ขา้ราชการมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน
ร่วมงานไดอ้ย่างเปิดเผย และหวัขอ้ท่านสามารถแสดงขอ้โตแ้ยง้ในการทาํงานออกมาไดอ้ย่างเปิดเผย แตกต่างกนั
แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
    2.4.2.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบั
ระดบัปริญญาตรี และระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร  
ในหัวขอ้ท่านสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะ
ปฏิบติังานได ้หวัขอ้ในการประชุมท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยู่เสมอ และหัวขอ้ท่านสามารถแสดงขอ้โตแ้ยง้ในการทาํงานออกมาไดอ้ย่าง
เปิดเผยแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญั 
    2.4.2.2  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบั
ระดับปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารในหัวขอ้ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความ
คิดเห็นเพือ่ปรับปรุงการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี และหวัขอ้ขา้ราชการมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงาน
ไดอ้ย่างเปิดเผย  แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญั 
   2.4.3  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารแตกต่างกนัมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารในหัวขอ้ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้และหัวขอ้ในการประชุมท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนํา
วิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยู่เสมอ ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ย
วิธีการของ Turkey พบวา่ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 215

    2.4.3.1  ข้าราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้ นสูงท่ีมีระดับชั้ นยศทางทหารเป็น
ลูกจา้งประจาํกบั พ.ต. - พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหัวขอ้ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของ
ตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งนยัสาํคญั 
    2.4.3.2  ข้าราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้ นสูงท่ีมีระดับชั้ นยศทางทหารเป็น
ลูกจา้งประจาํกบั พ.ต. - พ.อ. และระดบัชั้นยศ  ส.ต. - จ.ส.อ. กบั พ.ต. - พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
ในหวัขอ้ในการประชุม ท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานของท่านอยูเ่สมอ แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   2.4.4  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงานแตกต่างกนั ในหวัขอ้ท่านสามารถใชว้ิจารณญาณของตนเองและ
แสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้และหวัขอ้ในการประชุม ท่านมีโอกาส
เสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยูเ่สมอ ดงันั้น 
จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
    2.4.4.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท กบั รายไดต่้อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหวัขอ้ท่านสามารถ
ใชว้ิจารณญาณของตนเองและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังานได ้แตกต่างกนั
อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
    2.4.4.2  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท กบั รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 20,001 - 
30,000 บาท  และรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมองคก์าร ในหัวขอ้ในการประชุม ท่านมีโอกาสเสนอแนะส่ิงใหม่ๆ หรือแนะนาํวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะ
นาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านอยูเ่สมอ แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   2.4.5  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์ารแตกต่างกนั 
มีการรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระในการทาํงานแตกต่างกัน ในหัวขอ้ขา้ราชการมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างเปิดเผย  ดังนั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Turkey พบว่า ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร 1 - 9 ปี กบั 10 - 20 ปี 
และระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร 1 - 9 ปี กบั 30 ปีข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีอิสระ
ในการทาํงาน    ในหวัขอ้ขา้ราชการมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนร่วมงานไดอ้ย่างเปิดเผย แตกต่าง
กนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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  2.5  ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงาน 
   2.5.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระยะเวลา
ปฏิบติังานในองคก์าร ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   2.5.2  ขา้ราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานทุกหวัขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิการของ Turkey พบวา่ 
    2.5.2.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบั
ระดบัปริญญาตรี และระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรีกบัระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ใน
หัวขอ้ท่านมีโอกาสร่วมในการวางนโยบาย/คาํส่ัง การปฏิบติังาน  หรือมีส่วนในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของ
หน่วยงาน และหวัขอ้ท่านสามารถแสดงความเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานได ้
แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
    2.5.2.2  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบั
ระดบัปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชาขอความเห็นจากท่านหรือเพื่อน
ร่วมงานในการทาํงานอยู่เสมอแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   2.5.3  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารแตกต่างกนั มีการรับรู้
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการทาํงานแตกต่างกนัในทุกหวัขอ้ ดงันั้น จึงทาํการทดสอบราย
คู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
    2.5.3.1  ข้าราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้ นสูงท่ีมีระดับชั้ นยศทางทหารเป็น
ลูกจา้งประจาํกบั พ.ต. - พ.อ. และระดบัชั้นยศ  ส.ต. - จ.ส.อ. กบั พ.ต. - พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
ในหวัขอ้ท่านมีโอกาสร่วมในการวางนโยบาย/คาํสั่ง การปฏิบติังาน  หรือมีส่วนในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของ
หน่วยงาน แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั 
    2.5.3.2  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงทุกคู่ของระดบัชั้นยศทางทหาร มีการ
รับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชาขอความเห็นจากท่านหรือเพื่อนร่วมงานในการทาํงานอยู่
เสมอ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
    2.5.3.3  ข้าราชการสถาบันวิชาการทหารบกชั้ นสูงท่ีมีระดับชั้ นยศทางทหารเป็น
ลูกจา้งประจาํกบั พ.ต. - พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหวัขอ้ท่านสามารถแสดงความเห็นหรือให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานได ้แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   2.5.4  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แตกต่างกนัในทุกหวัขอ้    ดงันั้น จึงทาํการทดสอบเป็น
รายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
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    2.5.4.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท กบั รายไดต่้อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหวัขอ้ท่านมีโอกาส
ร่วมในการวางนโยบาย/คาํสั่ง การปฏิบติังาน หรือมีส่วนในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาของหน่วยงาน แตกต่างกนั
อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
    2.5.4.2  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท กบั รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  และรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 
30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ในหวัขอ้ผูบ้งัคบับญัชา ขอความเห็นจากท่านหรือเพื่อน
ร่วมงานในการทาํงานอยู่เสมอ แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ มีการรับรู้ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
    2.5.4.3  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท กบั รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท  และรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 
30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมองค์การ ในหัวขอ้ท่านสามารถแสดงความเห็นหรือให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานได ้แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วิไล  ทองทวี (2544) ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองค์การ ของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัพระบรมราชชนก  ผลการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ี
สถาบนัพระบรมราชชนก มีความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัสูง ( X = 3.49) และจากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ตวัแปรลกัษณะงาน ซ่ึงมีตวัแปรยอ่ยคือ การมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน (r = .490) งานท่ีมีความสาํคญั (r = .423) โอกาสกา้วหนา้ (r = .428) และตวัแปร
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังาน ซ่ึงมีตวัแปรย่อยคือ ความสาํคญัของตนต่อองคก์าร (r = .366) ความพ่ึงพา
ไดข้ององคก์าร (r = .344) ทศันคติต่องาน (r = .405) ระบบการพิจารณาความดีความชอบ (r = .418) และ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาแและเพ่ือนร่วมงาน (r = .454) 
 3.  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทีม่ีผลต่อความผูกพนักับองค์การท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนักับสถาบันวชิาการทหารบกช้ันสูง  สามารถอธิบายผลไดด้งัน้ี 
  3.1  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร จาํแนกตามอาย ุ  สถานภาพสมรส 
และระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  3.2  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร จาํแนกตามเพศ  พบว่า ขา้ราชการ
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ 
   -  หวัขอ้ท่านเตม็ใจเสียสละประโยชนส่์วนตวัเพ่ือปฏิบติังานใหห้น่วย 
   -  ส่วนในหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 218

  3.3  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนักบัองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการคือ 
   -  หวัขอ้ท่านรู้สึกวา่การปฏิบติังานเพื่อองคก์ารมีความสาํคญัมากกวา่ผลประโยชนส่์วนตวั 
   -  หวัขอ้ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น     
   -  หวัขอ้ท่านปรารถนาท่ีจะทาํงานในหน่วยงานน้ีตลอดไป  
   ดงันั้น จึงทาํการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey พบวา่ 
   3.3.1  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงทุกคู่ของระดบัการศึกษา มีการรับรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร ในหวัขอ้ท่านรู้สึกว่าการปฏิบติังานเพื่อองคก์ารมีความสาํคญัมากกว่า
ผลประโยชนส่์วนตวั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
   3.3.2  ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรีกบัระดบั
ปริญญาตรี มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์าร ในหัวขอ้ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่
เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น และหวัขอ้ท่านปรารถนาท่ีจะทาํงานในหน่วยงานน้ีตลอดไปแตกต่างกนั
อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
  3.4  การรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร จาํแนกตามชั้นยศทางทหาร พบว่า 
ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารแตกต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีมี
ผลต่อความผกูพนักบัองคก์าร แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ 
   -  หวัขอ้ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น  
   ดงันั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey  พบวา่  
   ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีระดบัชั้นยศทางทหารเป็นลูกจา้งประจาํกบั พ.ต. - 
พ.อ. และระดบัชั้นยศ  ส.ต. - จ.ส.อ. กบั พ.ต. - พ.อ. มีการรับรู้เก่ียวกบั วฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผูกพนักบั
องคก์าร แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั 
  3.5  การรับรู้เก่ียวกบัความผูกพนักบัองคก์าร จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ขา้ราชการสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรู้เก่ียวกับวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผูกพนักับ
องคก์าร แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ 
   -  หวัขอ้ท่านทาํงานในท่ีทาํงานไม่เสร็จท่านไดน้าํงานกลบัไปทาํต่อท่ีบา้น 
   ดงันั้น จึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ Turkey  พบวา่ 
   ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท กบั 
รายไดต่้อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป มีการรับรู้เก่ียวกวบัวฒันธรรมท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์าร แตกต่างกนั
อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนคูอ่ื่นๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนั  
  จากผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ  ล้อมพรม (2544) ศึกษาเร่ือง  การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางสังคมวิทยากบัความผกูพนัต่อองคก์ร ศึกษาเฉพาะกรณี แพทยช์นบทของประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบว่า  ความผูกพนัต่อองค์กรแพทยช์นบทของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง และปัจจัยท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ระดบัตาํแหน่ง  ความรู้สึกว่า
องค์กรพึ่งพาได ้ ความมีอิสระในการทาํงาน และความหลากหลายในงาน โดยตวัแปรทั้ ง 4 ตวัแปร สามารถ
อธิบายความผูกพนัต่อองคก์รไดร้้อยละ 66.6 (R2 = .666) ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความสําคัญของตนท่ีมีต่อองค์กร ความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจต่อรายได้  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
โอกาสกา้วหนา้ในงานไม่มีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบั การรับรู้วฒันธรรมองค์การท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองค์การของสถาบนั
วิชาการทหารบกชั้นสูง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความสําคญักบัลกัษณะการปกครองและการ
บงัคบับญัชาแบบประชาธิปไตย ตลอดจนควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 2.  ดา้นความเป็นกลุ่มนิยม มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาปฏิบติังานในองคก์าร ในการรับรู้วฒันธรรม
องคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนัองคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง ซ่ึงมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในหวัขอ้
ขา้ราชการทาํงานแบบพ่ึงพากนั ร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เท่านั้น ดงันั้น ควรให้ความสําคญักบัดา้น
อ่ืนๆ ดว้ย ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ และรายไดต่้อเดือน เพื่อให้ขา้ราชการ
ของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงสามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ย่างอบอุ่น และมีการทาํงานอย่างทุ่มเทเพ่ือ
ร่วมกนัสร้างกนัสร้างผลงานแก่หน่วยงาน 
 3.  ดา้นการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอน ด้านการมีอิสระในการทาํงาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารท่ีมี
ต่อความผกูพนัองคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
โดยการรับรู้ของขา้ราชการชายและหญิง มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ขา้ราชการชายมีการรับรู้วฒันธรรมองค์การท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าขา้ราชการหญิง คือมีค่าเฉล่ีย 3.36 และ 3.28 
ตามลาํดบั เม่ือพจิารณา แต่ละดา้นพบว่า ขา้ราชการชายและหญิงมีการรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากนัทุกดา้น 
 นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์การสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน และไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพในอนาคตทางสถาบนัวิชาการทหารบก
ชั้นสูงควรใหค้วามสาํคญักบัการรับรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารเพือ่ขา้ราชการของสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง
มีส่วนร่วมมากข้ึน รวมทั้งควรจดัใหมี้การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือใหค้วามรู้และเปิดโลกทศัน ์อนัท่ีจะ
นาํไปสู่การปรับปรุงภายในองคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง ตลอดจนควรมีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ให้สังคมทั้งภายในและภายนอกไดรั้บทราบเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและความยุติธรรม ในการสร้างความ
เช่ือมัน่และความไวใ้จต่อองคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงในการส่งเสริมให้เกิดความผูกพนักบัองคก์าร
สถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูงต่อไปในอนาคต 
 โดยจากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้่า มี 2 งานวิจยัท่ีเป็นของขา้ราชการ คือ 1. งานวิจยั
ของ เยาวลกัษณ์  สุตะโคตร ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองคก์าร และความรู้สึกผกูพนัต่อ
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องคก์ารของพนกังานในสํานกังานเทศบาลเมืองกลุ่มจงัหวดั “สนุก”   และ  2. งานวิจยัของ วิไล  ทองทวี  ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีสถาบนัพระบรมราชชนก  ซ่ึงเป็นองคก์าร
ของหน่วยงานราชการ โดยจากผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ การรับรู้วฒันธรรม
องคก์าร ในดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ดา้นความเหล่ือมลํ้าของอาํนาจ และดา้นการหลีกเล่ียงความไม่
แน่นอน มีผลต่อความผกูพนักบัองคก์ารของขา้ราชการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และมี
ความผกูพนักบัองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 เพื่อใหผ้ลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ผูว้ิจยัใคร่ขอ
เสนอขอ้เสนอแนะการวิจยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.  ควรศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีมีความสาํคญัและอาจมีผลต่อพฤติกรรมท่ีมีผลต่อวฒันธรรมองคก์าร 
ในด้านจริยธรรมกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามสภาวการณ์ปัจจุบนัของขา้ราชการสถาบนัวิชาการ
ทหารบกชั้นสูง เช่น บุคลิกภาพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความฉลาดทางอารมณ์ ความคาดหวงั ความเครียด ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ทางวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อความผูกพนักบัองคก์ารของ
ขา้ราชการสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง กบัขา้ราชการของสถาบนัหรือองคก์ารราชการอ่ืนๆ 
 3.  ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนท่ีคาดวา่น่าจะมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนักบัองคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง เช่น ภาวะผูน้าํ ความผูกพนัต่อองคก์าร ลกัษณะงานท่ีทาํ 
เป็นตน้ 
 จากขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้น่าจะมีส่วนอย่างมากต่อการกาํหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นระบบราชการขององค์การสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เพ่ือให้ขา้ราชการของสถาบันวิชาการ
ทหารบกชั้นสูงมีสมรรถนะท่ีสามารถตอบสนองต่อนโยบายขององคก์ารสถาบนัวิชาการทหารบกชั้นสูง ไดต้าม
วตัถุประสงคข์องนโยบายการปฏิรูประบบราชการไทย 
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Amnuay Silpa Dhonbur i School, Bang Khae Distr ict, Bangkok Metropolis 

 

              นางอุไรวรรณ   ศรีถนดั** 
                       Mrs.Uraiwan   Srithanad 

 
บทคดัย่อ 
    การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครอง เก่ียวกบัปัจจยัการ
ตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็น
ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี ระดบัชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2551 จํานวน 291 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 
     ผลการวจิยัพบว่า 
      ผูป้กครองให้ความสําคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ ในการส่งบุตรหลาน เขา้เรียนโรงเรียน
อาํนวยศิลป์ธนบุรี เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร โดยเฉพาะเร่ืองท่ี ครูแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
กบัอาชีพ ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นวิชาการ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการ ดา้นกิจการนักเรียน และดา้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผูป้กครองนักเรียน พบว่า ภูมิหลังของ
ผูป้กครองท่ีมีรายไดแ้ละระดับการศึกษาต่างกนั มีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์
ธนบุรี ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวย
ศิลป์ธนบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วนของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ พบว่า 
ผูป้กครองเสนอแนะให้โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีใหมี้คุณภาพสามารถใชง้านได ้และดูแลเร่ืองความประพฤติของนกัเรียนอยา่งเขม้งวด ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
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Abstract 
        The objectives of this research were to study and compare opinions of parents concerning factors 
affecting their decision to send their children to study at Amnuay Silpa Dhonburi School, Bang Khae District, 
Bangkok Metropolis.  The research sample consisted of 291 parents of kindergarten to Mathayom Suksa 3 
students of Amnuay Silpa Dhonburi School in the 2008 academic year.  The employed research instrument was 
a rating scale questionnaire.  Research data were analyzed with the use of a computer program. Statistics for 
data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance, and 
Scheffe test for pair-wise comparison. 
 Research findings showed that parents gave importance to the factors affecting their decision to send 
their children to study at Amnuay Silpa Dhonburi School, which could be ranked from top to bottom as follows: 
the personnel factor, especially the appropriateness of appearance and clothing of teachers; the buildings factor; 
the academic factor; the facilities and services factor; the student affairs factor; and the tuition fee factor.  
Regarding the results of comparison of the parents’ decision affecting factors, it was found that parents with 
different income levels and educational level backgrounds did not significantly differ in their decisions to send 
their children to study at Amnuay Silpa Dhonburi School.  However, parents with different occupations differed 
significantly in their decisions to send their children to study at Amnuay Silpa Dhonburi School at the .05 level.  
Regarding parents’ opinions and suggestions, it was found that parents gave suggestions to the school to 
develop the curriculum and instruction of good quality, to improve the conditions of buildings so that they were 
of good quality and fully useable, and to strictly monitor and supervise the students behaviors.      
 
ความนํา 
     ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและวิทยาการด้านการส่ือสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี                 
เครือข่าย เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารตลอดจนวฒันธรรมต่างชาติไดมี้อิทธิพลต่อชีวิต
และความเป็นอยูข่องคนในสงัคมอยา่งกวา้งขวางทุกระดบั ทั้งในระดบัชุมชนระดบัเมือง ระดบัประเทศ และระดบั
โลก ความเจริญกา้วหนา้ดงักล่าวก่อให้เกิดความจาํเป็นในการยกระดบัและพฒันาความรู้พื้นฐานของประชากร
ของประเทศให้สูงข้ึน เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนเจตคติท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้บุคคล
สามารถปรับตวัและดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพท่ามกลางพลวตัของความเจริญกา้วหนา้  

โรงเรียนเอกชนเป็นองคก์รทางการศึกษาท่ีมีหนา้ท่ีให้การศึกษาแก่เด็กเยาวชนในชาติเช่นเดียวกบั
โรงเรียนของรัฐ การท่ีเอกชนไดมี้โอกาสเขา้มาทาํงานดา้นการศึกษา ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัพฒันาคุณภาพการเรียน
การสอน โรงเรียนเอกชนจะตอ้งพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อใหผู้ป้กครองเกิดความเช่ือมัน่ 
เกิดความเช่ือถือ  และความไวว้างใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชน ซ่ึงถา้โรงเรียนเอกชนใดไม่มี
คุณภาพและความสามารถในการจดัการศึกษา ผูป้กครองก็จะไม่ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน ทาํใหโ้รงเรียนเอกชน
แห่งนั้นจาํเป็นตอ้งเลิกกิจการไปในท่ีสุด 
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ปัจจุบนัโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา–มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2551 มีนกัเรียนจาํนวน 1,068 คน โรงเรียนมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลาเพ่ือสนองความมุ่งมัน่
ของผูก่้อตั้งโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี ท่ีไดม้อบทรัพยสิ์นและกิจการทั้งหมดของโรงเรียนใหเ้ป็นมูลนิธิการกุศล 
แต่จาํนวนนกัเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด จาํนวนนกัเรียนโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี จะมีอตัราลดลง
เกือบทุกปีการศึกษา โดยทัว่ไปแลว้การตดัสินใจของผูป้กครองสาํหรับการเลือกโรงเรียนใหบุ้ตรหลานของตนนั้น 
จะมีปัจจยัหลายๆ ดา้นมาเป็นส่วนร่วมในการตดัสินใจ เช่น สภาพโรงเรียน หลกัสูตรการเรียนการสอน ระบบการ
บริหารภายในโรงเรียน คุณลักษณะของครู ฯลฯ เป็นต้น โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรีเป็นโรงเรียนเอกชน  
สังกดัสาํนกังานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนท่ีมีอตัราการเพิ่มของนกัเรียนลดลง
ทุกปีการศึกษา การลดลงของจาํนวนนกัเรียนจะส่งผลต่อการบริหารจดัการของโรงเรียนทุกๆ ดา้น ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี  
เพื่อจะได้เป็นภาพสะทอ้นและเป็นแนวทางการวางแผนงานพฒันาและปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในโรงเรียน 
อาํนวยศิลป์ธนบุรีใหอ้ยูบ่นความนิยมและความตอ้งการของผูป้กครองตลอดไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
   1.  เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
   2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผูป้กครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน 
อาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครอง ไดแ้ก่ รายได ้ระดบัการศึกษา 
และอาชีพของผูป้กครอง 
    3 .   เพื่อ ศึกษาความคิดเ ห็นและข้อ เสนอแนะของผู ้ปกครอง  ในการปรับปรุงและพัฒนา 
โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
    ผูป้กครองท่ีมีรายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจ ส่งบุตรหลานเขา้เรียน
โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

1.  ประชากร 
      ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของนกัเรียน โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1,068 คน 
2.  กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  ผู ้ปกครองของนักเ รียน  ท่ีกําลัง เ รียนอยู่ในโรงเ รียน 

อาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ชั้นก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2551 โดย
ถือว่านักเรียน 1 คน มีผูป้กครองเพียงคนเดียว ซ่ึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 291 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
                 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีค่าความตรงเชิงเน้ือหาอยู่ในช่วง 
0.66-1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ 0.97 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

1.  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภูมิหลงัของผูป้กครอง โดยการสอบถามเก่ียวกบั รายได ้ระดบัการศึกษา 
และอาชีพของผูป้กครอง  

 2.  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (rating scale) 
เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนทั้ง 6 ดา้น 

  3.  แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ในการปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยประสานขออนุญาตผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ัดการโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร  จากนั้ นนําแบบสอบถามไปให้ครูประจําชั้ นเพื่อฝากไปกับนักเรียนระดับอนุบาล  1                            
ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ผูป้กครองท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 291 คน และนัดหมายกาํหนดเวลาในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืน จากนั้นไดไ้ปขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมาทั้งส้ิน 
291 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   ผูวิ้จยัใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิหลงัของผูป้กครองโดยหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2.  ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียน ในการส่งบุตรหลานเขา้

เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย ( X) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

3.  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน ในโรงเรียน
อาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยนาํมาทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าสถิติ  F-test และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe 

4.  วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูป้กครอง ในการปรับปรุงและพฒันาโรงเรียน 
อาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 
 
สรุปผลการวจิยั 

        1 .   ปั จ จั ย กา ร ตั ด สิน ใจ ข องผู้ ปกค รองนั ก เ รี ย น  ในการ ส่ง บุต รหลาน เ ข้ า เ รี ย น ใน 
โรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
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            จากผลการวิจยั  พบว่า ผูป้กครองนักเรียนให้ความสําคญักบัปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครอง
นกัเรียน ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน ไวด้งัน้ี 
  อนัดับท่ี 1 ด้านบุคลากร พบว่า ผูป้กครองให้ความสําคญัด้านบุคลากรของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง ครูแต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสมกบัอาชีพ 
  อนัดับท่ี 2  ด้านอาคารสถานท่ี พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ให้ความสําคญัด้านการอาคาร
สถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ือง สถานท่ีตั้ง
ของโรงเรียนสะดวกต่อการเดินทางรับ-ส่งนกัเรียน 
  อนัดบัท่ี 3  ดา้นวิชาการ พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่ให้ความสําคญัดา้นวิชาการอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองให้ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง ครูให้การบา้นและ
แบบฝึกหดัแก่นกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 
  อนัดบัท่ี 4 ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการ พบว่า ผูป้กครองไดใ้หค้วามสาํคญัดา้น
ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูป้กครองให้
ความสําคญัมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนจัดเจ้าหน้าท่ีอาํนวยความสะดวกด้านจราจรในโรงเรียน บริการแก่
ผูป้กครองเป็นอยา่งดี  
  อนัดบัท่ี 5 ดา้นกิจการนกัเรียน  พบว่า  ผูป้กครองไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นกิจการนกัเรียนอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ผูป้กครองใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนจดัครูเวร
และเจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัในการขา้มถนนและเวลาพกั 

 อันดับท่ี 6  ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา   พบว่า ผู ้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสําคัญด้าน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ผูป้กครองใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด
ในเร่ือง โรงเรียนมีวิธีการชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาใหผู้ป้กครองเลือกจ่ายไดต้ามความพร้อมและความจาํเป็น 
     2.  ผลการการเปรียบเทยีบปัจจยัการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียน
อํานวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  
          ผลการการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู ้ปกครอง  ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
ในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองท่ี
มีรายได ้ระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี                         
ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน 
โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
    3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอํานวยศิลป์
ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
            ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองนกัเรียน เก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาโรงเรียน
อาํนวยศิลป์ธนบุรี พบว่า ผูป้กครองเสนอแนะให้โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ รองลงมาคือ ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหมี้คุณภาพและใชง้านได ้และโรงเรียนควรดูแลเร่ืองความ
ประพฤติของนกัเรียนอยา่งเขม้งวด 
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อภปิรายผล 
  1.  ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี                
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
                      ปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั การ
ตัดสินใจของผู ้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร มี 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นวิชาการ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและ
การบริการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามลาํดับ เม่ือนําปัจจัยการตัดสินใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนทั้งหมดมาวิเคราะห์แลว้ สามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
                      ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการวิจัยท่ีพบว่า เป็นปัจจัยท่ีผูป้กครองให้ความสําคญัเป็นลาํดับท่ี 1              
โดยปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยการตัดสินใจของผูป้กครองนักเรียนซ่ึงอยู่ในระดับมาก โดยผูป้กครองให้
ความสาํคญัในเร่ือง ครูแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบัอาชีพ และครูพี่เล้ียงประจาํรถมีอธัยาศยัดี สุภาพ เป็นกนัเอง 
และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เช่น ยิ้มแยม้แจ่มใสกับผูป้กครอง สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ ชนาทิพย ์จูตระกูลย ์            
และคณะ (2536, หน้า 224) ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าท่ีของครูว่า ครูตอ้งเป็นตัวอย่างท่ีดีของโรงเรียนและ
ชุมชน ทั้งในดา้นการแต่งกายและการประพฤติตนเพ่ือเป็นตน้แบบกบันกัเรียนนาํไปปฏิบติัตามในชีวิตประจาํวนั       
นอกจากบุคลากรครูแลว้บุคลากรสนับสนุนหรือครูพี่เล้ียงซ่ึงได้กล่าวถึงกับผลการวิจัยท่ีคน้พบ พราวพรรณ  
เหลืองสุวรรณ และพนูสุข  บุณยส์วสัด์ิ (2537, หนา้ 217) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีครูพี่เล้ียงควรมีคือ ตอ้งเป็นผูท่ี้มี
ลกัษณะเป็นมิตร อบอุ่น น่าเขา้ใกล ้ไวต่อความรู้สึกและความตอ้งการของคนอ่ืน สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัเดก็ เตม็ใจกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือสนองตอบต่อปรัชญาการศึกษาของสถานศึกษา  
                    2.  ผลการการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ ปกครอง  ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
ในโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  
          ผลการการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู ้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
ในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนั มี
ปัจจยัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า แตกต่างกนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นอาคารสถานท่ี พบว่า ผูป้กครองท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท มีการ
ตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี แตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีรายได ้20,001-
30,000 บาท อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูป้กครองท่ีมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีปัจจยัการ
ตดัสินใจ  ดา้นอาคารสถานท่ี ดีกว่าผูป้กครองท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท  และ 2) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก
และบริการ พบว่า ผูป้กครองท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี แตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีรายได  ้20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูป้กครองท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท มีปัจจยัการตดัสินใจ  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและการ
บริการ ดีกวา่ผูป้กครองท่ีมีรายได ้20,001-30,000 บาท สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธรณิศวร์  จิตขวญั (2542) ซ่ึง
พบว่า ความคิดเห็นของผูป้กครอง จาํแนกตามรายไดข้องครอบครัวปรากฏว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนั 1 ดา้น คือดา้นบุคลากร
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ผูป้กครองท่ีมีจบการศึกษาระดบัอนุปริญญา มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์
ธนบุรี แตกต่างจากผูป้กครองท่ีจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
ผูป้กครองท่ีจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีปัจจัยการตัดสินใจ  ด้านบุคลากร ดีกว่าผูป้กครองท่ีจบ
การศึกษาระดบัอนุปริญญา ผลการวิจยัดงักล่าวขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ เรืองรอง  ผาสุก (2548) ซ่ึงไดท้าํการวิจยั 
ปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดับประถมศึกษาของผูป้กครองโรงเรียนวดัอมรินทรา ซ่ึงพบว่า 
ผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในภาพรวมแตกต่างกัน   
ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกนัจาํนวน 5 ดา้น 
ยกเวน้ ดา้นบุคลากร 1) ดา้นวิชาการ พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี แตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีปัจจยัการตดัสินใจ  ดา้นวิชาการ ดีกว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขาย 2)  ดา้น
กิจการนักเรียน พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
อาํนวยศิลป์ธนบุรี แตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขาย และอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีปัจจยัการตดัสินใจ  ดา้นกิจการนกัเรียน ดีกว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขายและ
อาชีพอ่ืนๆ 3) ดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษา พบว่า  ผูป้กครองท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี แตกต่างจากผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขาย และอาชีพอ่ืนๆ อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีปัจจัยการตัดสินใจ  ด้านค่าธรรมเนียม
การศึกษา ดีกว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขายและอาชีพอ่ืนๆ 4) ดา้นอาคารสถานท่ี พบว่า ผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี แตกต่างจากผูป้กครองท่ีมี
อาชีพคา้ขาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีปัจจยัการตดัสินใจ ดา้น
อาคารสถานท่ี ดีกว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขาย และ 5) ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการ พบว่า 
ผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี แตกต่าง
จากผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับราชการ มีปัจจยั
การตดัสินใจ  ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและการบริการ ดีกวา่ผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขาย  
                     3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอํานวยศิลป์
ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
           จากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้กครองท่ีต้องการให้โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี                  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงจากผลการวิจยั พบว่า 
ผูป้กครองเสนอแนะใหโ้รงเรียนควรพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้มีคุณภาพสามารถใช้งานได้ และดูแลเร่ืองความประพฤติของนักเรียนอย่างเขม้งวด จากขอ้คน้พบ
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ความตอ้งการของผูป้กครองท่ีตอ้งการใหโ้รงเรียนมีการพฒันามากท่ีสุดคือ การพฒันา
หลกัสูตรและมาตรฐานการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เน่ืองจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  และการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มโรงเรียนให้มีความเป็นธรรมชาติ น่าอยู่ ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี
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คุณภาพ เพราะสถานศึกษาจาํเป็นต้องมีการสํารวจและปรับปรุงอาคารสถานท่ีต่างๆ ให้มีสภาพใช้งานได ้
เหมาะสมและเพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน  

 
ข้อเสนอแนะ 
                 1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปใช้  มดีังนี ้
            1.1  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันโยบาย จึงควรสนบัสนุนส่งเสริมในเร่ืองต่อไปน้ี 
                 1)  ฝ่ายกิจการนักเรียน ควรมีการวางแผนและกรอบการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและสวสัดิการใหก้บันกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
  2) ฝ่ายวิชาการ ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนพฒันาหอ้งเรียนและหอ้งกิจกรรมต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีความทนัสมยั เช่น การพฒันา
หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งดนตรีไทย-สากลและหอ้งกิจกรรมอ่ืนๆ ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อม
ใชง้านและเพียงพอกบัความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน และฝ่ายวิชาการควรพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนใหม้ีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของบุคคลและองคก์รภายนอกพร้อมทั้งมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผลงานกิจกรรม วิชาการของโรงเรียนใหผู้ป้กครองและชาวบา้นไดรั้บรู้ 

  3)  ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรวางแผนและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน 
เช่น การศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการตามความต้องการของผูบ้ริหาร บุคลากรครู เจ้าหน้าท่ี 
ตลอดจนบุคลากรในสายงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวขอ้ง ให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพและ
ตามสายงานในหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ และมีวางแผนการดาํเนินโทษทางวินยักบับุคลากรท่ีปฏิบติัผิด
ระเบียบอยา่งมีมาตรฐาน 

 4)  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป โรงเรียนควรมีนโยบายพฒันาสถานศึกษา โดยให้ผูป้กครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน เช่น 
กิจกรรมทางด้านกีฬา  กิจกรรมสําคญัต่างๆ การพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน และ
สนบัสนุนโครงการดูแลสุขภาพของนกัเรียนใหมี้คุณภาพ  

 5)  ฝ่ายงบประมาณและธุรการของโรงเรียนควรประชุม และวางแผนการดาํเนินงานเก่ียวกบั
การสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานในสถานศึกษาในส่วนต่างๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบันกัเรียน 
รวมทั้งการกาํหนดแนวทางระบบการชาํระค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายของนกัเรียน ให้มีความถูกตอ้งและเหมาะสม
           1.2  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบัปฏิบติัการ  ควรนาํการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโรงเรียน
ในด้านต่างๆ  ดว้ยการกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการดาํเนินการและเตรียมความพร้อมโดยผูบ้ริหารโรงเรียน 
บุคลากรครู และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 1)  โรงเรียนควรจดัประชุมเพ่ือวางแผนงานวิชาการ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร
ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระ ครูผูส้อนและเจา้หนา้ท่ี เพ่ือวางแผนการพฒันาหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการต่างๆ  
ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีการจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนใหเ้ป็นแหล่งการจดัการเรียนรู้ โดยมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ีน่าสนใจและมีความทนัสมยั 
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 2)  ฝ่ายบริหาร ควรจดัประชุมวางแผนการใชง้บประมาณ เพ่ือพฒันากิจกรรมการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  เช่น งบประมาณในการผลิตส่ือการเรียนการสอน งบประมาณการจดักิจกรรม
ต่างๆ งบประมาณการพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ 

 3)  ฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนควรจดัส่งบุคลากรครู เจา้หน้าท่ี เขา้ร่วมอบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

              4)  ผูบ้ริหาร ครู และเจา้หนา้ท่ี จดัทาํโครงการเก่ียวกบัพฒันาโรงเรียนในส่วนต่างๆ เช่น งาน
สัมพนัธ์ชุมชน งานพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม งานกิจกรรมนักเรียน งานสุขภาพนักเรียน งาน
โภชนาการและงานบริการอ่ืนๆ  

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
          2 .1   ควรศึกษาบทบาทของผู ้ปกครองนักเ รียนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ในโรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
          2 . 2   ควรศึกษาปัญหาและความต้องการของครูผู ้สอนในการจัดการ เ รียนการสอน  

โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
          2.3  ควรศึกษาปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียนเก่ียวกบัการพฒันาระบบการจดัการเรียนการ

สอนของครูผูส้อน โรงเรียนอาํนวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคญั  
ในเขตทําเนียบรัฐบาล* 

Factors Influencing  Work Efficiency of  Very Impor tant Person Protection 
at  Thai Royal Government House 

 
จ่าสิบตาํรวจประสิทธ์ิ  ลบัไพรี** 

Police Sergeant Major Parsit  Luppailee  
 
บทคดัย่อ 
           การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั  ในเขตทาํเนียบรัฐบาลและเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
รักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่างคือเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจ    ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั  จาํนวน 148  นาย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญัของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคล
สําคญั ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มี
ความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้น
การวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน และดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
ตามลาํดบั 
 
Abstract 
 This research aimed to study  the factors influencing work efficiency of  very  important person 
protection  at  Thai royal government  house, and  to compare the factors influencing police officers’  work 
efficiency of for very  important person protection, classified by personal factors. The 146 samples were  the 
police officers in  charge of  very  important person protection. The questionnaire was used as a research tool.  
Data were analyzed to obtain frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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the  police officers’  work efficiency of  very  important person protection classified by personal factors showed 
that the police officers with different education level had  overall  opinions   with statistical difference at 
significance level of 0.05. When considered aspect by aspect,   the police officers with different education level 
had  overall  opinions  in  planning and working  duration  aspect, and  knowledge and work capacity with statistical 
difference at significance level of 0.01, and 0.05 respectively.  
 
ความนํา 
 ในปัจจุบนับทบาทและหน้าท่ีของตาํรวจไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างมากจากในอดีต แต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้ง
บทบาทและหนา้ท่ีของการรักษาความปลอดภยัสําหรับองคพ์ระมหากษตัริย ์พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท 
ผูส้ําเร็จราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ ์ ผูแ้ทนพระองค ์และพระราชอาคนัตุกะ บุคคลสําคญัทั้งฝ่าย
ไทยและฝ่ายต่างประเทศ รวมทั้งรักษาความปลอดภยัแก่ผูน้าํทางการเมือง ผูน้าํทางการทหาร ตลอดจนผูน้าํทาง
ศาสนา การจบักุมตวับุคคลสําคญัเพื่อเป็นตวัประกนัในการต่อรอง หรือทาํให้เกิดการลบหลู่เกียรติไดเ้กิดข้ึนมา
ตลอดเวลาทุกยคุทุกสมยั และจะยิง่ทวีความรุนแรงมากข้ึนตามลาํดบั การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรมของโลกท่ีไม่หยุดน่ิง ซ่ึงจะทาํใหมี้ผลกระทบต่อรัฐบาลของประเทศ  การรักษาความปลอดภยับุคคล
สาํคญัของประเทศ ควรให้ความสําคญัเป็นอย่างมากเน่ืองจากมีความเส่ียงสูง ท่ีจะไดรั้บอนัตรายต่าง ๆ เช่น การ
ถูกลอบสังหาร การถูกทาํร้ายร่างกาย  การกระทาํอนัก่อให้เกิดการเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือก่อใหเ้กิดความอบัอาย 
เป็นตน้ ซ่ึงความเส่ียงของบุคคลแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนัไป อนัเกิดจากความเก่ียวพนัของบุคคลสาํคญั กบั
สภาพการเมือง เศรษฐกิจสังคม ความโกรธแคน้ในเร่ืองส่วนตวัหรือครอบครัว ความเช่ือในเร่ืองศาสนาหรือคาํ
สอน เช้ือชาติ การขดัแยง้กนัในเร่ืองผลประโยชน์ ความคลัง่ไคล ้อาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือก่อใหเ้กิด
ความหายนะข้ึนได ้จึงตอ้งมีมาตรการในการป้องกนัและแนวทางในการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อบุคคล
สาํคญัอยา่งมีประสิทธิภาพและรัดกมุ ตลอดจนการนาํเทคโนโลยทีนัสมยัเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานดว้ย 
 ปัจจุบนัมีบุคคลสาํคญัทั้งในและต่างประเทศเดินทางเขา้มาปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีภายในทาํเนียบรัฐบาล
อยู่ตลอดเวลา การรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญัคือ การท่ีบุคคลสําคญัอยู่อย่างปกติสุข ไม่ถูกลอบสังหาร ไม่
ถูกทาํร้าย หรือไม่ถูกทาํให้เกิดความเส่ือมเสีย อบัอาย เพราะเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัเปรียบเสมือนเกราะ
กาํบงัของบุคคลสาํคญั ถา้เกิดเหตุการณ์หรือความรุนแรงข้ึนเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีดีจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็น
เกราะกาํบงัท่ีสามารถคุม้ครองบุคคลสาํคญัใหพ้น้จากอนัตรายนั้นได ้ตามวิธีการ ขั้นตอน หรือส่ิงท่ีไดรั้บจากการ
ฝึกฝน และในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญัให้มีประสิทธิภาพจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
อุปกรณ์ท่ีครบและทนัสมยั เหมาะสมกบัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น  
 การรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญัในเขตทาํเนียบรัฐบาลนั้น ขา้ราชการตาํรวจตอ้งมีทกัษะ ปฏิภาณ
ไหวพริบท่ีดี เพื่อสามารถใชใ้นการทาํงานหรือการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานใหส้าํเร็จตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย โดยจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเคร่งครัด จะเกิดความผิดพลาดไม่ไดห้รือเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด   
ตอ้งมีมาตรฐานความเขม้งวดในการทาํงาน มีความแม่นยาํและรวดเร็ว เพราะหากเกิดความผิดพลาดข้ึนจะส่งผล
กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและความเสียหายต่อประเทศชาติได ้ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดแก่
บุคคลสําคญั การปฏิบติังานท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะผลกัดันให้องค์การเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ตรงตาม
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วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างไว ้ ผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในเขตทาํเนียบรัฐบาล จึง
ตอ้งการทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญัในเขตทาํเนียบรัฐบาล
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเกิด
ประโยชนสู์งสุดตามวตัถุประสงคข์องการรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั  ในเขต
ทาํเนียบรัฐบาล 
 2.//เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั ของ
ขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา  เป็นขา้ราชการตาํรวจ ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั 
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 3 ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในเขตทาํเนียบรัฐบาล  จาํนวนประมาณ 240 
นาย  (กองบงัคบัการตาํรวจสนัติบาล 3) 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือขา้ราชการตาํรวจ ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling)   และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตาราง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 148 นาย 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
     ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  อาย ุ สถานภาพสมรสรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน  ระดบัการศึกษา และอายรุาชการ  จาํนวน 5 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั  ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert)  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  ด้าน
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  ดา้นการวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังาน และดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และอตัรากาํลงั  จาํนวน  20   ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคญั กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 3  โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกขอ้มูลในช่วงวนัจันทร์ ถึงวนัศุกร์ ช่วงเวลา 08.00 น. – 16.00 น.  
จาํนวน 148 นาย และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง  ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 148 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคญัของ
ขา้ราชการตาํรวจ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั  ของขา้ราชการตาํรวจ   จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช ้      t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant 
Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคล
สาํคญั ในเขตทาํเนียบรัฐบาล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 30 – 40 ปี  ร้อยละ 50.68  
รองลงมา อายุตํ่ากว่า 30 ปี  ร้อยละ  27.70  สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.68  รองลงมา โสด ร้อยละ 37.84  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 49.32  รองลงมา 15,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 23.65 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 55.41  รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 38.51 อายุราชการ 10-20 ปี ร้อยละ 48.65  
รองลงมาตํ่ากวา่ 10 ปี ร้อยละ 33.11 
 2.  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั ในเขตทาํเนียบรัฐบาล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการวางแผนและระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และอตัรากาํลงั อยูใ่น
ระดบัมาก  
 ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน พบว่า อยู่ในระดบัมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจใน
การปฏิบัติงาน  ให้คาํปรึกษาหารือถึงปัญหาในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  ให้ความเป็นธรรมและชมเชย
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือปฏิบติังานสาํเร็จ เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถ และทาํงานกบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 ดา้นการวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า อยู่ในระดบัมาก คือ งานท่ีไดรั้บมอบหมาย
นั้นมีจุดเร่ิมตน้และ/หรือส้ินสุดเม่ือใด ทราบวตัถุประสงคใ์นการไดรั้บมอบหมายทุกคร้ัง จุดท่ีตอ้งปฏิบติังานใน
แต่ละจุดอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม และตอ้งปฏิบติังานในหลายดา้น เพือ่รองรับงานท่ีหลากหลาย 
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 ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน พบว่า อยู่ในระดบัมาก คือ ในกรณีเกิดเร่ืองด่วน ท่าน
สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ การปฏิบติังานในหนา้ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถและ
ทกัษะความชาํนาญประกอบกนั งานท่ีทาํอยู่มีส่วนสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์รและควรมีการอบรมเพ่ิมเติม
ตลอดเวลา มีความรู้เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัเพียงพอกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย สามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอย่างดี งานท่ีไดรั้บเป็นงานใหม่ แต่ก็สามารถนาํแนวทางในการปฏิบติังานแบบเดิมมาใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม 
 ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และอตัรากาํลงั พบว่า อยู่ในระดบัมาก คือ มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือ
และอุปกรณ์ช่วยให้งานท่ีไดรั้บมอบหมายสําเร็จตามเป้าหมาย มีอตัรากาํลงัท่ีปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั
เพียงพอ ชุดปฏิบติัการรักษาความปลอดภยัมีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบครบทุกจุด และสามารถปฏิบติังานไดร้วดเร็ว 
และอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีอปุกรณ์สาํหรับปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ และวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้
ความทนัสมยั 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษา
ความปลอดภยับุคคลสําคญั ท่ีมีอายุต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยั
บุคคลสาํคญั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านการวางแผนและ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และ
อตัรากาํลงั เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยับุคคล
สาํคญั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษา
ความปลอดภยับุคคลสาํคญั จาํแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านการวางแผนและ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และ
อตัรากาํลัง เจ้าหน้าท่ีตาํรวจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษา
ความปลอดภยับุคคลสาํคญั  จาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภยับุคคลสาํคญัในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านการวางแผนและ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และ
อตัรากาํลงั เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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  3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษา
ความปลอดภยับุคคลสําคญั  จาํแนกระดบัการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสําคญัในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ 
  ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน และดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และอตัรากาํลงั เจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ดา้นการวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยับุคคล
สาํคญั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษา
ความปลอดภยับุคคลสําคญั จาํแนกตามอายุราชการ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญัในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
   ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นการวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ดา้น
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และอตัรากาํลงั เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุ
ราชการต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 
อภปิรายผล 
 ผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั มีประเด็น
สาํคญัคือ 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 30 – 40 ปี  ร้อยละ 50.68  
สถานภาพสมรส ร้อยละ 50.68  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 49.68  ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ร้อยละ 55.41  อายรุาชการ 10-20 ปี ร้อยละ 48.65   
 2.  จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั ในเขตทาํเนียบรัฐบาล โดยรวมทั้ง 4 
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นว่าเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยั 
ในด้านผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านการวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน และดา้นความพร้อมของอุปกรณ์และอตัรากาํลงั ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคล
สาํคญั ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
  ดา้นการวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
  ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยับุคคลสําคญั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นนัทภูมิ เร่ืองรุ่ง (2545) พบว่า ความพร้อมดา้น
ความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรในการรักษา
ความปลอดภยั ทั้งหลกัสูตรการข่าว การยงิปืน การต่อสู้และหลกัสูตรเก่ียวกบัวตัถุระเบิด เคร่ืองมือส่ือสารบางตวั
ยงัคมไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี การปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดว้ยการลดช่องว่างในการเกิดความเส่ียงของบุคคลสาํคญัใหไ้ดม้ากท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีตาํรวจตอ้งมีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังาน มีความรู้ ความสามารถในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีตอ้งนาํมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานในดา้นอปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน ควรใหก้ารสนบัสนุนผูท่ี้ปฏิบติังานดี มีความเป็นธรรม 
และมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีการวางกาํลงัใหเ้ป็นมาตรฐาน เป็นรูปแบบ และมีขั้นตอน เพื่อป้องกนัและหา
ข่าวโดยตอ้งทาํควบคูก่นั เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานรักษาความปลอดภยัมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั  อยู่
ในระดบัมาก ดงันั้นผูบ้ริหารควรรักษาระดบัความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเช่นน้ีต่อไป แต่อยา่งไรกต็ามควรมี
การปรับปรุงและพฒันาการวางแผนการปฏิบติังานในแต่ละดา้น ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป ดงัน้ี 
 1.  ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคล
สําคญั ในดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความเป็น
ธรรมและมีการชมเชยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเม่ือปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย และควรใหค้าํปรึกษาหารือถึงปัญหา
ในการปฏิบติังานใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2.  ดา้นการวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคล
สําคญั ในดา้นการวางแผนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ี
ปฏิบติังานควรมีความรู้ความสามารถเพือ่รองรับการปฏิบติังานในหลายดา้นใหม้ากยิง่ข้ึน 
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 3.  ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคล
สาํคญั ในดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจควรมีการจดั
อบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั อบรมความรู้ดา้นข่าวสารเทคโนโลยี และการก่อการร้าย และ
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 
 4.  ดา้นความพร้อมของอปุกรณ์และอตัรากาํลงั 
  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคล
สําคญั ในด้านความพร้อมของอุปกรณืและอตัรากาํลงั  ควรมีวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทนัสมัย
สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานรักษาความปลอดภยับุคคลสาํคญั กองกาํกบัการ
อารักขาและความปลอดภยับุคคลสาํคญั ทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติังานรักษาความ
ปลอดภยับุคคลสาํคญั 
 2.  ควรศึกษาถึงการปฏิบติังานและการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื่อการรักษาความปลอดภยั
บุคคลสาํคญั ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบญัชาการตาํรวจสนัติบาล ทาํใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วยิง่ข้ึน 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ  
กองบังคบัการตํารวจนครบาล 7* 

Problems and Obstacles in Investigative Working of Police  
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 และเพ่ือเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจท่ีปฏิบติังานอยู่ใน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  จาํนวน 142 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ในภาพรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ มีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ยคือ ดา้นงานในความ
รับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นอิทธิพลของผูก้ระทาํผดิ ดา้นความร่วมมือ
จากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน และดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวน ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
พบวา่ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอาย ุและสถานภาพสมรส ต่างกนั มีความคิดเห็นใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามลาํดบั 
 
Abstract 
                  The purpose of this research were to study problems and obstacles in investigative working of 
police at Division 7 Metropolitan Police Bureau and to compare problems and obstacles in investigative 
working of police at Division 7 Metropolitan Police Bureau classified by demographic characteristics.  The 
samples in this study were drawn 142 samples from police at Division 7 Metropolitan Police Bureau. The 
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questionnaire was used as a research tool.  Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and F-test. 
 The findings revealed that problems and obstacles in investigative working of police in overall 
were in middle level. Considered item by item, the police had overall opinions in law and regulation aspects in 
high level. The overall opinions in other aspects were considered in middle level ranking from many to few 
value as followed: responsible work aspect, relationship with the superior and the colleague aspect, influence of 
misconduct person aspect, cooperation from people and other sectors aspect, equipments & instruments aspect.  
The comparison results of opinion mean about problems and obstacles in investigative working of police 
classified by demographic characteristics were that: police who had difference in education level and average 
revenue per month had different overall opinions in significant difference level at 0.01.  The police who had 
difference in age, and marital status had different overall opinions in significant difference level at 0.05 
respectively.        
 
ความนํา 
                ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่ควบคู่กบัสังคมมนุษยม์าโดยตลอด  ไม่มีสังคมใดที่ปราศจาก
อาชญากรรม  เพราะอาชญากรรมเป็นปัจจัยหน่ึงของสังคม  จึงไม่ปรากฏว่ามีสังคมใดท่ีจะปราบปราม
อาชญากรรมให้หมดส้ินไปได ้ เพียงแต่สามารถควบคุมอาชญากรรมใหอ้ยู่ในขอบเขตจาํกดั  มิให้เป็นเช้ือร้ายท่ี
แพร่กระจายมาก  อนัจะก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงต่อสังคมยิ่งข้ึนเท่านั้น  ปัจจุบนัอาชญากรรมไดท้วีความรุนแรง
ข้ึนอย่างมาก จนเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดความหวาดผวาแก่ประชาชนโดยทัว่ไป แนวโนม้และความรุนแรงท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนของปัญหาอาชญากรรม ในสังคมไทยปรากฏชัดในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 
2525-2529 (ปุระชยั  เป่ียมสมบรูณ์ , 2545,  หนา้  21 ) 
                   ตาํรวจเป็นกลุ่มวิชาชีพท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึงของประเทศ ตาํรวจมีความสําคญัเพราะรักษา
สังคมท่ีสลบัซบัซ้อนให้มัน่คง คอยดูแลให้ประชาชนดาํรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีพหนา้ท่ีการงานภายในของเขต
กฎหมายและเป็นท่ียอมรับในสังคม (ทนงศกัด์ิ ธนกาญจน์, 2533, หนา้ 1)  ตาํรวจซ่ึงเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีหน้าท่ี
โดยตรงในการปราบปรามอาชญากรรม และงานสืบสวนก็เป็นหน่วยงานหน่ึงของตาํรวจโดยเป็นงานท่ีเก่ียวกบั
การแสวงหาขอ้เท็จจริงและหลกัฐานเพ่ือท่ีจะนาํเอาตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ในส่วนของ
บุคลากรท่ีจะมาทาํให้งานดา้นสืบสวนบรรลุวตัถุประสงคก์็คือ เจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนและในฐานะท่ีผูว้ิจยั
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน  โดยมีหนา้ท่ีหลกัในการสืบสวนจบักุมผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมายโดยตรง เห็นว่าปัญหาอาชญากรรมนั้น เป็นปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดความวุ่นวายในสังคม  และเป็นปัญหา
ต่อการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้นงานสืบสวนก็เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีจะช่วยยบัย ั้งปัญหาอาชญากรรมไดเ้ป็นอย่างดี  
หากวา่การปฏิบติังานสืบสวนของหน่วยงานใด สามารถปฏิบติัไปไดอ้ยา่งบรรลุเป้าหมาย นัน่กห็มายความว่า  การ
ปฏิบติังานสืบสวนของหน่วยงานนั้นไม่พบกบัปัญหาและอุปสรรคใดๆ แต่ในทางกลบักนั  หากว่าการปฏิบติังาน
สืบสวนของหน่วยงานใด  ตอ้งพบปัญหาและอุปสรรค  นัน่ก็หมายความว่า งานสืบสวนของหน่วยงานนั้นยอ่มไม่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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              การศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคท่ีมีอยู่ในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี
ตาํรวจฝ่ายสืบสวนภายในหน่วยงาน เพ่ือท่ีจะนาํมาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง ส่งเสริมหรือสนบัสนุนใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน  ท่ีทาํหน้าท่ีในกองบังคบัการตาํรวจนครบาล 7 เพื่อให้การ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน  และท่ีสาํคญัจะเป็นการช่วยลดปัญหาอาชญากรรม  ซ่ึงยงัเป็นปัญหาท่ีสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.   เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ   กองบงัคบัการตาํรวจ
นครบาล  7   

2.   เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวน ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกองบงัคบัการ
ตาํรวจนครบาล  7  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  
 

สมมติฐานของการวจิยั 
              ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล  7  
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  แตกต่างกนั 
             ประชากรท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีคือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนท่ี
ปฏิบติังานดา้นการสืบสวนของกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 จาํนวน 225 คน ท่ีรับผิดชอบดูแลสถานีตาํรวจใน
พ้ืนท่ีทั้งหมด 10  สถานี และ 1 กองกาํกบัการสืบสวนสอบสวน (ยกเวน้ สถานีตาํรวจนครบาลบวรมงคล)  คือ สถานี
ตาํรวจนครบาลท่าพระ สถานีตาํรวจนครบาลบางกอกใหญ่ สถานีตาํรวจนครบาลบางกอกนอ้ย สถานีตาํรวจนคร
บาลบางขนุนนท ์สถานีตาํรวจนครบาลบางพลดั สถานีตาํรวจนครบาลบางยีข่นั สถานีตาํรวจนครบาลตล่ิงชนั สถานี
ตาํรวจนครบาลบางเสาธง  สถานีตาํรวจนครบาลศาลาแดง สถานีตาํรวจนครบาลธรรมศาลา และกองกาํกบัการ
สืบสวนสอบสวน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัรและเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจชั้นประทวน  โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ   Krejcie และ 
Morgan (1970,  p.608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  142 คน  เป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร  52  คน  และเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจชั้นประทวน  90  คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส  รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ชั้นยศ  และอายงุานดา้นการปฏิบติังานสืบสวน จาํนวน 6  ขอ้ 
  2.2  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการสืบสวน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5  ระดบัของ ลิเคิร์ท  (Likert)  จาํนวน  30   ขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
              การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล  ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกขอ้มูล  
จาํนวน  142  คน  แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง  ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 142 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
              ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนํามาลงรหัส  
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน  t-test  และ  F-test  
ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ  (Percentage) 
 2.  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจกองบงัคบัการตาํรวจ
นครบาล 7  โดยใช ้ คา่เฉล่ีย ( x )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( x ) คะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติั งาน
สืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ  เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( x )  ของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวน  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  โดยใชว้ิธี Least  Significant  Difference  ( 
LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ30 – 45 
ปี  ร้อยละ 60.56  รองลงมา 46 ปีข้ึนไป ร้อยละ 23.24 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 44.37  รองลงมาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 31.69  สถานภาพสมรส ร้อยละ 75.35  รองลงมา โสด ร้อยละ 23.24  รายไดเ้งินสนบัสนุนการ
สืบสวนเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 33.10  รองลงมา 10,000 – 15,000 บาท  ร้อยละ 28.17  
ระดบัชั้นยศ      ชั้นประทวน ร้อยละ 63.38  และชั้นสัญญาบตัร ร้อยละ 36.62 อายงุานดา้นการปฏิบติังานสืบสวน 
10 ปี – 20 ปี ร้อยละ 51.41  รองลงมานอ้ยกวา่ 10 ปี ร้อยละ 25.35   
 2.  การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ี
ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวน ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.16)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านงานในความรับผิดชอบ  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.36)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78) จาํนวน 1 รายการ คือ 
เพือ่ใหง้านเสร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหต้อ้งทาํงานทุกวนัแมแ้ต่ช่วงวนัหยดุ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ อายุต ํ่ากว่า 30 ปี และ 46 ปีข้ึนไป  การศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด และหมา้ย/หยา่ร้าง  รายไดเ้งินสนบัสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อ
เดือน 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท เจ้าหน้าท่ีตํารวจชั้ นสัญญาบัตร อายุงานด้านการ
ปฏิบติังานสืบสวน นอ้ยกวา่ 10 ปี และ 10 ปี – 20 ปี 
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 ด้านวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   
( X = 2.66)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =  2.67 – 3.09) จาํนวน 3 รายการ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบัเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 46 ปีข้ึนไป  การศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี  สถานภาพโสด และสมรส  เจ้าหน้าท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร  อายุงานด้านการปฏิบติังานสืบสวน        
10 ปี – 20 ปี 
 ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 3.31)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =  3.20 – 3.43) ทุกรายการ 
คือ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ อายุ 30 ปี – 40 ปี และ 46 ปีข้ึนไป การศึกษาระดับตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  สถานภาพโสด และสมรส รายไดเ้งินสนบัสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท   เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร  อายุงานดา้นการปฏิบติังาน
สืบสวน 10 ปี – 20 ปี, 21 ปี – 30 ปี และ 30 ปีข้ึนไป 
 ด้านความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 2.73)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =  2.91 – 2.95) จาํนวน 3 
รายการ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ อายุต ํ่ากว่า 30 ปี  การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี  รายไดเ้งินสนบัสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นสัญญาบตัร  
อายงุานดา้นการปฏิบติังานสืบสวน นอ้ยกว่า 10 ปี และ 10 ปี – 20 ปี 
 ด้านอิทธิพลของผู้กระทําผิด  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
3.12)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =  2.93 – 3.29) ทุกรายการ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ทุกกลุ่มอาย ุ  การศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี  
สถานภาพโสด และสมรส รายไดเ้งินสนบัสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และมากกว่า 
20,000 บาท  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน อายงุานดา้นการปฏิบติังานสืบสวน 10 ปี – 20 ปี และ 21 ปี – 30 ปี 
 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.79)  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X =  3.83 – 4.04) จาํนวน 4 รายการ  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ทุกกลุ่มอายุ การศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  
สถานภาพโสด และสมรส  รายไดเ้งินสนับสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท, 15,001 – 
20,000 บาท และมากกว่า 20,000 บาท เจ้าหน้าท่ีตาํรวจชั้ นสัญญาบัตร และชั้นประทวน อายุงานด้านการ
ปฏิบติังานสืบสวน นอ้ยกว่า 10 ปี, 10 ปี – 20 ปี และ 21 ปี – 30 ปี 
 3.  การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวน ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์   
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้งินสนบัสนุน
การสืบสวนเฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
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และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอาย ุและ สถานภาพสมรส ต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านงานในความรับผิดชอบ  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ งานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบมีผลต่อเวลาท่ีอยูก่บัครอบครัว     
 เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
เพือ่ใหง้านเสร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนดทาํใหต้อ้งทาํงานทุกวนัแมแ้ต่ช่วงวนัหยดุ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เพื่อให้
งานเสร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนดทาํใหต้อ้งทาํงานทุกวนัแมแ้ต่ช่วงวนัหยดุ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ คดีท่ีตอ้งรับผิดชอบมี
มากจนทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ด้านวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีรายไดเ้งินสนบัสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การทาํงานของหน่วยงานได้อาศยั
วิทยาการท่ีทนัสมยัร่วมดว้ย  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
หน่วยงานมียานพาหนะท่ีมีประสิทธิภาพและนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั  มีความคิดเห็น  โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การทาํงานของหน่วยงานไดอ้าศยั
วิทยาการท่ีทนัสมยัร่วมดว้ย 
 เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีอายุงานดา้นการปฏิบติังานสืบสวนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงานใหก้บัสนบัสนุนในดา้นเงินในการล่อซ้ือยาเสพติดเป็นอยา่งดี และแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ  
 ด้านความสัมพนัธ์กับผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้ลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการทาํงาน เพื่อประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีรายไดเ้งินสนับสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ  
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 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   
 ด้านความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือประชาชนใหค้วามร่วมมือในการช้ีเบาะแสการกระทาํผดิและ
ผูก้ระทาํผิด 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการช้ีเบาะแสการกระทาํผดิและผูก้ระทาํผดิ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุงานดา้นการปฏิบติังานสืบสวนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นพยานในคดี เพื่อใหผู้ก้ระทาํผดิไดรั้บการลงโทษ 
 ด้านอิทธิพลของผู้กระทําผิด เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ผูก้ระทาํผดิในคดีร้ายแรง เช่น คดียาเสพติดมกัเป็นผูมี้อิทธิพลในทอ้งท่ีนั้น ๆ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ การท่ีผูก้ระทาํผิดเป็นผูมี้อิทธิพลทาํใหป้ระชาชนไม่กลา้ใหเ้บาะแสและเป็นพยานในคดี  และแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ  
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีรายไดเ้งินสนบัสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ผูก้ระทาํผดิปฏิบติัการโดยไม่เกรงกลวัอิทธิพลใด ๆ  
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 3 รายการ และ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้การปฏิบติังานไม่
ประสบผลสาํเร็จเน่ืองจากอิทธิพลของผูก้ระทาํผดิ 
 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
การสืบสวนคดีความผิด เช่น คดียาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควรเน่ืองจากมีกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมากเกินไป 
 เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีรายไดเ้งินสนบัสนุนการสืบสวนเฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
การกาํหนดระเบียบ กฎเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานไม่ไดค้าํนึงถึงสภาพการปฏิบติังานจริง 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุงานดา้นการปฏิบติังานสืบสวนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 3 รายการ  
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจ
นครบาล 7   ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ดา้นงานในความ
รับผิดชอบ ดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นความ
ร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ดา้นอิทธิพลของผูก้ระทาํผิด ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ ควรนาํมา
อภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ30 – 45 
ปี  ร้อยละ 60.56  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 44.37  สถานภาพสมรส ร้อยละ 75.35  รายไดเ้งินสนบัสนุน
การสืบสวนเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท  ร้อยละ 33.10  ระดบัชั้นยศ ชั้นประทวน ร้อยละ 63.38  อายงุานดา้น
การปฏิบติังานสืบสวน 10 ปี – 20 ปี ร้อยละ 51.41   
 2.  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีความ
คิดเห็นเก่ียวปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวน ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.16)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน  1 ดา้น คือ ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ ( X = 3.79) อยูใ่น
ระดบัปานกลาง จาํนวน  5  ดา้น  เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ย คือ ดา้นงานในความรับผิดชอบ ( X = 3.36)  ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ( X = 3.31)  ดา้นอิทธิพลของผูก้ระทาํผิด ( X = 3.12)  ดา้น
ความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ( X = 2.73) และดา้นวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้( X = 2.66)     
 3.//การเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 3.1  เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมี ระดบัชั้นยศ  อายงุานดา้นการปฏิบติังานสืบสวน ต่างกนั มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 3.2  เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 3.3  เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีอายุ และสถานภาพสมรส  ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมเกียรติ  แกว้วิเศษ (2546) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของ
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจสายงานป้องกนัและปราบปรามต่อการปฏิบติังานด้านการควบคุมสถานบริการ ในเขตพ้ืนท่ี
รับผดิชอบของกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 6  ผลการวิจยัพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแลว้ มียศเป็นจ่าสิบตาํรวจและนายดาบตาํรวจ มีอายุราชการ
ตาํรวจมากกว่า 10 ปี ไม่เคยมีการจบักุมสถานบริการ แต่มีความถ่ีในการเขา้ตรวจคน้หรือจบักุมของหน่วยงานใน
ระดบัปานกลาง การปฏิบติังานดา้นการควบคุมสถานบริการไม่สามารถดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
กฎหมายท่ีกาํหนดไว ้ส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาและอุปสรรคในดา้นกฎหมาย และนโยบายเก่ียวกบัสถานบริการ
ฉบบัปัจจุบนัขาดความชดัเจน ไม่มีการนาํกฎหมายและนโยบายปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ขาดการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนิต  บุญแมน้ (2543)  ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนในกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 6 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล สํานกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ  เน่ืองจากงานดา้นการสืบสวนเป็นงานขั้นตน้ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เม่ือมีการกระทาํผิด มี
พยานหลักฐานอะไรท่ีสามารถนําไปสู่การพิสูจน์ความผิด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในหน้าท่ี ปัจจุบันได้
พฒันาการสืบสวนทุก ๆ ดา้น มีการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการกระทาํผิด เจา้หน้าท่ีสืบสวนมีความ
ตอ้งการท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีสืบสวน ไม่ตอ้งการสับเปล่ียนหนา้ท่ีเพ่ือไปปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน แต่บางคร้ังกรู้็สึกเบ่ือหน่าย 
ทอ้แทใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาเช่น การพิจารณาความดีความชอบ 
การเล่ือนขั้นเงินเดือนประจาํปี  และไม่ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง  ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ เช่น ยานพาหนะ นํ้ามนั
เช้ือเพลิง วิทยส่ืุอสาร โทรศพัทมื์อถือ รวมทั้งอาวุธปืน เป็นส่ิงจาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงจะตอ้งจดัหา
มาใชใ้นการปฏิบติังานเอง 
  จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสืบสวน ควรมีการ
จดัหาวิทยส่ืุอสารและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม สาํหรับใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีและมีจาํนวนเพียงพอกบั
ความตอ้งการในการปฏิบติังาน มีการตั้งงบประมาณสาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ การไดรั้บข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน ความร่วมมือจากประชาชนในการช้ีเบาะแส และเป็นพยานในคดีเพ่ือใหส้ามารถ
จบัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษ ควรไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ในเร่ืองการสืบสวน เน่ืองจากงานสืบสวนเป็น
งานท่ีเส่ียงต่อชีวิต และมีค่าใชจ่้ายพิเศษ ค่อนขา้งมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบั
การตาํรวจนครบาล 7   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาปรับปรุงเก่ียวกบัปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานสืบสวน  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นงานในความรับผิดชอบ งานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบมีผลต่อเวลาท่ีอยูก่บัครอบครัว  เพื่อให้
งานเสร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหต้อ้งทาํงานทุกวนัแมแ้ต่ช่วงวนัหยดุ  ควรมีการวางแผนการปฏิบติังาน  เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพื่อให้งานเสร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนด และทาํให้เจ้าหน้าท่ีตาํรวจไม่รู้สึก
เครียดกบัการทาํงานจนมากเกินไป  
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 2.  ดา้นวสัดุอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ การทาํงานของหน่วยงานไดอ้าศยัวิทยาการท่ีทนัสมยัร่วมดว้ย  
หน่วยงานมีวิทยส่ืุอสารและอุปกรณ์สนบัสนุนต่าง ๆ ท่ีทนัสมยัเอ้ือต่อการปฏิบติังาน  หน่วยงานใหก้ารสนบัสนุน
ในด้านเงินในการล่อซ้ือยาเสพติดเป็นอย่างดี   ควรมีการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ ยานพาหนะและนํ้ ามนัเช้ือเพลิง
เพิม่ข้ึน ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการในการปฏิบติังาน และสนบัสนุนดา้นการเงินสาํหรับใชใ้นการปฏิบติังาน 
 3.  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
การปฏิบติังาน เพื่อใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความ
รับผิดชอบ  ควรมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบติังาน เพ่ือใหง้านสาํเร็จ
ลุล่วง  
 4.  ดา้นความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน  ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการช้ีเบาะแสการ
กระทาํผดิและผูก้ระทาํผดิ  ประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นพยานในคดีเพื่อใหผู้ก้ระทาํผิดไดรั้บการลงโทษ   ควร
ใหค้วามเป็นกนัเองกบัประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนใหค้วามร่วมมือในการช้ีเบาะแส และเป็นพยานในคดี ในการ
จบักมุผูก้ระทาํผดิมาลงโทษ 
 5.  ดา้นอิทธิพลของผูก้ระทาํผดิ  การท่ีผูก้ระทาํผิดเป็นผูมี้อิทธิพลทาํใหป้ระชาชนไม่กลา้ใหเ้บาะแส
และเป็นพยานในคดี  ผูก้ระทาํผดิในคดีร้ายแรง เช่น คดียาเสพติดมกัเป็นผูมี้อิทธิพลในทอ้งท่ีนั้น ๆ  การท่ีผูก้ระทาํ
ผิดเป็นผูมี้อิทธิพลทาํใหป้ระชาชนไม่กลา้ใหเ้บาะแสและเป็นพยานในคดี  ผูก้ระทาํผิดปฏิบติัการโดยไม่เกรงกลวั
อิทธิพลใด ๆ    ควรมีการเอาผิดกับผูมี้อิทธิพลในทอ้งท่ี ท่ีกระทาํความผิดในคดีต่างๆ เอาจริงจัง เพื่อให้การ
ปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จ 
 6.  ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ บางคร้ังรู้สึกอึดอึดกบักฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  การ
กาํหนดระเบียบ กฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไม่ได้คาํนึงถึงสภาพการปฏิบติังานจริง  
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ มีส่วนทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ไดรั้บการศึกษา
และฝึกอบรมใหมี้ความรู้เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานเสมอ  กฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ มีส่วนทาํใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ท่ี   การสืบสวนคดีความคิด เช่น 
คดียาเสพติดไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งมาก
เกินไปควรใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติังานสืบสวน ไดรั้บการฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ใหม้ากข้ึน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป  
 1.  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 
7       
 2.  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนช้ันประทวน  
กรณศีึกษา: กองบัญชาการตํารวจนครบาล* 

Problems and Obstacles in Working of Warrant Investigators  
Case Study: Metropolitan Police Bureau 

 
จ่าสิบตาํรวจรัตนศกัด์ิ  นาคพนม** 

Police Senior Major Ratanasak Nakphanom 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวน
ชั้นประทวน  และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน  
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างคือ เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน กองบญัชาการตาํรวจนคร
บาล  จาํนวน 285 นาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  เจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้น
งบประมาณ และดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั 
และดา้นบุคลากร  ผลการเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน  
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีมีอายรุาชการ ต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีมีอายุ การศึกษา 
ต่างกัน ด้านบุคลากร มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้น
ประทวนท่ีมี ระดบัการศึกษา อายรุาชการ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั ดา้นงบประมาณดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์  
ด้านการใช้ผูใ้ห้ข่าวหรือสายลบั มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เจ้าหน้าท่ี
สืบสวนชั้นประทวนท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั ดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
                  The purpose of this research were to study problems and obstacles in working of warrant 
investigators and to compare problems and obstacles in working of warrant investigators classified by 
demographic characteristics.  The samples in this study were drawn 285samples from warrant investigators at 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Metropolitan Police Bureau. The questionnaire was used as a research tool.  Data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation. 
 The findings revealed that warrant investigators had opinions about problems and obstacles in 
working overall at middle level.  Considered item by item, two aspects of problems and obstacles in working 
found in high level were revenue and instruments & equipments. The aspect of informant & spy, and the aspect 
of personnel were considered in middle level. The comparison results of problems and obstacles in working of 
warrant investigators classified by demographic characteristics were that: warrant investigators who had 
difference in number of years in working had different overall opinions in significant difference level at 0.05.  
The warrant investigators who had difference in age, education had different opinions about personnel aspect in 
significant difference level at 0.05. The ones who had difference in education level, number of years in 
working, salary had different opinions about revenue aspect, instruments & equipments aspect, informant & spy 
aspect in significant difference level at 0.01.  The warrant investigators who had difference in marital status had 
different opinions about informant & spy aspect in significant difference level at 0.05.   
 
ความนํา 
 ในปัจจุบนัสถานการณ์ของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากไดมี้การพฒันาในดา้น
เทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว  ก่อใหเ้กิดผลกระทบทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดค้รอบคลุมไปทัว่โลก ทาํใหโ้ลกแคบเขา้จนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน  ซ่ึงหากจะมอง
วา่โลกมีการเปล่ียนแปลงมากเท่าใด  สงัคมก็จะมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน  มีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่างๆ ของ
การก่ออาชญากรรม  กล่าวคือการเปล่ียนแปลงอาชญากรรมท่ีใชค้วามรุนแรง โหดเห้ียม ทารุณ เป็นอาชญากรรมท่ี
ทาํใหเ้กิดความเสียหายอย่างมหาศาล เน่ืองจากความสูญเสียดงักล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศเป็น
อยา่งมาก  อาชญากรในปัจจุบนัเป็นผูมี้ความรู้ มีบุคลิกภาพ ใชเ้ทคนิคและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ
กระทาํความผิด  มีวิธีการเปล่ียนแปลงผลความผิดหรือปิดบงัความผิดของตนโดยอาศยัช่องว่างของกฎหมาย  มี
เครือข่ายองค์กรกวา้งขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมทั้ งในบางคร้ังมีอิทธิพลหนุนหลงัอยู่  ซ่ึงการ
กระทาํความผดิดงักล่าวเป็นผลทาํใหย้ากต่อการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
 งานดา้นการสืบสวนของเจา้หนา้ท่ีสืบสวน  กองบญัชาการตาํรวจนครบาลเป็นงานท่ีมีความสําคญั
อย่างยิ่ง  เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการท่ีจะสืบสวนนําตวั ผูถู้กกล่าวหามาเขา้สู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการสอบสวนและเป็นการเสาะแสวงหาขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เพื่อเป็นหลกัฐานท่ีใชใ้นการ
ยืนยนัการกระทาํความผิดของผูถู้กกล่าวหาได ้ซ่ึงหากงาน ดา้นการสืบสวนมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย  แลว้จะส่งผลให้การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมไดรั้บผลสําเร็จและสามารถยบัย ั้งพฒันาการของ
อาชญากรรมได ้ ถึงกระนั้นในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม เจา้หน้าท่ีสืบสวนตอ้งประสบปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ มากมาย  เช่น  ขาดวิทยากรท่ีดี ขาดยานพาหนะในการทาํงาน ขวญัและกาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน
ลดลง และขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยใีนการสืบสวน เป็นตน้ 
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 กองบังคบัการตาํรวจนครบาล มีจําเป็นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการแบ่งงาน
ออกเป็นแต่ละฝ่าย โดยฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีปราบปรามอาชญากรรม คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
ฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมจะตอ้งทาํงานดา้นการจบักมุ ปราบปรามการกระทาํผดิกฎหมายทุกประเภทท่ี
อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และตอ้งมีความเขา้ใจ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจควรปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ต็มประสิทธิภาพ  หากการ
ปฏิบติังานเป็นไปโดยลาํพงั ไม่มีผูส้นบัสนุน สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี จะก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ และส่งผลต่อความลม้เหลวในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึง
การปฏิบติังานหากขาดบุคลากรท่ีปฏิบติังาน วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ งบประมาณ ก็จะทาํให้การ
ปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ  ดงันั้นผูวิ้จยัซ่ึงเป็นขา้ราชการตาํรวจท่ีปฏิบติังานดา้นการสืบสวน  กองบญัชาการ
ตาํรวจนครบาล จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้น
ประทวน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
         1.//เพือ่ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน 
         2.//เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
         ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ  เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนในกองบญัชาการตาํรวจนครบาล   
จาํนวน 1,133  นาย  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  เจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวนในกองบญัชาการ
ตาํรวจนครบาล เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) และขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  285  นาย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อายุราชการ   
และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จาํนวน 5  ขอ้ 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน จาํนวน 4 ดา้น  คือ ดา้น
บุคลากร  ดา้นงบประมาณ  ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์  และดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั  จาํนวน  20  ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
         การรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน แบบโควตา้ตามสัดส่วน  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบ
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ขอ้มูลจาํนวน 285  คน แลว้ขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 285 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
         ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั  ประมวลผลขอ้มูล  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  F-test  และ 
LSD  ดงัน้ี 
         1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
         2.  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน  จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  โดยใชค้า่เฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
         3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้น
ประทวน  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้t-test และ F-test 
         4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
Least  Significant  Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ41 – 50 ปี  ร้อยละ 39.65  รองลงมา อาย ุ30-40 ปี  ร้อยละ  36.14  
สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.98  รองลงมาโสด 30.18  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.52  รองลงมาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 30.88  อายรุาชการ 10-20 ปี ร้อยละ 42.46  รองลงมา 21-30 ปี ร้อยละ 28.07  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 64.21  รองลงมา 20,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 26.67   
 2.  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนช้ันประทวนจําแนกตาม
ด้านต่าง  ๆ
 เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.39) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านบุคลากร 
 เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน โดยรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61) จาํนวน   1 ขอ้ คือ ตาํรวจฝ่ายสืบสวน
ขาดทกัษะดา้นภาษาสากล  และอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.05-2.1)  จาํนวน 7 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ 
 1.  จาํนวนบุคลากรมีนอ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณงาน 
 2.  ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดความรู้ ความสามารถในการสืบสวน  
 3.  ตาํรวจฝ่ายสืบสวนมกัถูกยมืตวัไปช่วยราชการอ่ืน  
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 4.  ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดทกัษะดา้นภาษาทอ้งถ่ิน  
 5.  ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดความรู้ และทกัษะและดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  
 6.  ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดประสบการณ์และความชาํนาญในงานสืบสวน 
 7.  ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดการศึกษาอบรมความรู้เพ่ิมเติมดา้นวิทยาการสืบสวน   
 ด้านงบประมาณ 
 เจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เจา้หนา้ท่ีสืบสวนมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54 – 3.55)  จาํนวน 2 ขอ้  
 1.  ขาดค่าใชจ่้ายเบ้ียเล้ียง ท่ีพกั คา่เดินทางในการสืบสวนติดตามจบักมุผูก้ระทาํผดิท่ีหลบหนี  
 2.  งานสืบสวนมีค่าใชจ่้ายพิเศษ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนตอ้งใชเ้งินส่วนตวั  
 และอยูใ่นระดบั   ปานกลาง ( X = 3.49 )จาํนวน 1 ขอ้ คือ ขาดงบประมาณสนบัสนุนในการติดตาม
สืบหาผูก้ระทาํผดิ  
 ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 เจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เจา้หนา้ท่ีสืบสวนมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.37 – 3.55)  จาํนวน 3  ขอ้ คือ 
 1.  อุปกรณ์เคร่ืองมือบางอยา่งเจา้หนา้ท่ีสืบสวนตอ้งจดัหามาเองดว้ยเงินส่วนตวั  
 2.  อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานสืบสวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน  
 3.  อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสืบสวนไม่ทนัสมยั 
 และอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.37 – 3.42) จาํนวน 2 ขอ้ คือ 
 1.  ขาดแคลนยานพาหนะในการติดตาม สืบสวน จบักมุ  
 2.  ขาดนํ้ามนัเช้ือเพลิงในการติดตาม สืบสวนจบักมุ  
 ด้านการใช้ผู้ให้ข่าวหรือสายลับ 
 เจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง  ( X = 3.27)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า เจา้หน้าท่ีสืบสวนมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.12 - 3.42)  ทุกขอ้  คือ  
 1.  ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือในการช้ีเบาะแสการกระทาํผดิ และผูก้ระทาํผดิ  
 2.  จาํนวนสายลบัไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ทาํใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งล่าชา้ 
 3.  ไดรั้บขา่วสารจากแหล่งข่าวบิดเบือนความเป็นจริง  
 4.  ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารท่ีเป็นประโยชนจ์ากส่ือมวลชนและองคก์รเอกชนต่าง ๆ อยูเ่สมอ  
 3.//การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสืบสวน
ช้ันประทวน  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
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 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี
สืบสวนชั้นประทวน ท่ีมีอายุต่างกัน  พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ใน
ภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคลากร และดา้นงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน ท่ีมี
อายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ดา้นการใช้ผูใ้ห้ข่าวหรือสายลบั เจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน ท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี
สืบสวนชั้ นประทวน ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์  
เจา้หน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี
สืบสวนชั้นประทวน ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร เจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน ท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 ดา้นงบประมาณ ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์  และดา้นการใชผู้ใ้ห้ข่าวหรือสายลบั เจา้หนา้ท่ีสืบสวน
ชั้นประทวน ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติั แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี
สืบสวนชั้นประทวน ท่ีมีอายุราชการต่างกนั  พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
ในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคลากร และดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั เจา้หนา้ท่ีสืบสวน
ชั้นประทวน ท่ีมีอายรุาชการต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ดา้นงบประมาณ  ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์  เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน ท่ีมีอายรุาชการต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี
สืบสวนชั้ นประทวน ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบุคลากร และดา้นงบประมาณ  เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน ท่ี
มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์  และดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบัเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน ท่ีมี
รายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 
อภปิรายผล 
 ผลการวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวน กรณีศึกษา: 
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล  ทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน  ควรนาํมาอภิปราย 
ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาย ุ41 – 50 ปี  ร้อยละ 39.65  
สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.98  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.52  อายุราชการ 10-20 ปี ร้อยละ 42.46  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 64.21  
 2.  การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบัิติงานของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนช้ันประทวน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็น ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.39)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 2.1  ดา้นบุคลากร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หนา้ท่ีสืบสวน
ชั้นประทวน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ตาํรวจขาดฝ่ายสืบสวนขาดทกัษะดา้นภาษาทอ้งถ่ิน 
 2.2  ดา้นงบประมาณ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้น
ประทวน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ขาดค่าใชจ่้ายเบ้ียเล้ียง ท่ีพกั ค่าเดินทางในการสืบสวนติดตามจบักุม
ผูก้ระทาํผดิท่ีหลบหนี และงานสืบสวนมีค่าใชจ่้ายพิเศษ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนตอ้งใชเ้งินส่วนตวั 
 2.3  ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า เจา้หนา้ท่ี
สืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คืออุปกรณ์เคร่ืองมือบางอยา่งเจา้หนา้ท่ีสืบสวนตอ้งจดัหามา
เองดว้ยเงินส่วนตวั อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานสืบสวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการสืบสวนไม่ทนัสมยั 
 2.4  ดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
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เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการช้ี
เบาะแสการกระทาํผดิ และผูก้ระทาํผดิ 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีสืบสวนช้ันประทวน 
 เจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีมีอายุ ต่างกัน ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั ดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั ดา้นงบประมาณ ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
และดา้นการใช้ผูใ้ห้ข่าวหรือสายลบั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และด้านบุคลากร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีมีอายรุาชการ ต่างกนั ในภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นงบประมาณ ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 เจา้หนา้ท่ีสืบสวนชั้นประทวนท่ีมีรายไดต่้อเดือน ต่างกนั ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และดา้นการใช้
ผูใ้หข่้าวหรือสายลบั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมเกียรติ แกว้วิเศษ (2546) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีอายรุาชการมากกว่า 10 ปี และมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ กาญจนา ลอ้มสมบูรณ์ (2545) ศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนคดียาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณี 
เจา้หน้าท่ีฝ่ายสืบสวน กองบงัคบัการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด 
เจา้หนา้ท่ีประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น ดา้นบุคลากร ขาดความรู้ความชาํนาญ ความเช่ียวชาญในงาน
สืบสวน  มีกาํลงัพลไม่เพียงพอกับปริมาณงานและพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีชั้นประทวนไม่มีความรู้
ภาษาต่างประเทศและภาษาทอ้งถ่ิน ดา้นงบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเห็นว่าตอ้งใชเ้งิน
เป็นจาํนวนมาก ดา้นเงินรางวลัมีขั้นตอนการเบิกจ่ายท่ียุง่ยากและล่าชา้ ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการสืบสวน
ไม่มีความทนัสมยั และไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ อุปกรณ์เก่ียวกบัเคร่ืองดกัฟังเจา้หนา้ท่ียงัไม่มีความรู้ความ
ชาํนาญ จาํนวนยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั การเบิกเงินรางวลัจาก
ทางราชการใหก้บัสายลบัใชเ้วลานาน เจา้หนา้ท่ีตอ้งกนัเงินรางวลัไวส่้วนหน่ึงเป็นค่าตอบแทนใหก้บัสายลบั และ
มีปัญหาเก่ียวกบัการควบคุมคนท่ีเป็นสายลบั ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีเกิดความทอ้ถอยเน่ืองจากงานสืบสวนคดียาเสพติด
เป็นงานท่ีเส่ียงต่อชีวิตและครอบครัว 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีสืบสวนชั้ นประทวน 
กรณีศึกษา: กองบญัชาการตาํรวจนครบาล    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ด้านบุคลากร  จาํนวนบุคลากรมีน้อยเม่ือเทียบกบัปริมาณงาน ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดความรู้ 
ความสามารถในการสืบสวน ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดประสบการณ์และความชาํนาญในงานสืบสวน ตาํรวยฝ่าย
สืบสวนขาดทกัษะดา้นภาษาทอ้งถ่ิน ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดความรู้ และทกัษะดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตาํรวจ
ฝ่ายสืบสวนมกัถูกยืมตวัไปช่วยราชการอ่ืน ตาํรวจฝ่ายสืบสวนขาดการศึกษาอบรมความรู้เพิ่มเติมดา้นวิทยาการ
สืบสวนการนาํนโยบายไปปฏิบติั เจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนควรพฒันา บุคลากรในดา้นความรู้ ความชาํนาญใน
งาน และความเช่ียวชาญในการสืบสวน ควรจดัให้มีการพฒันาบุคลากรในการเสริมสร้างศกัยภาพ การฝึกอบรม 
และการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้ 
 2.  ดา้นงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจขาดงบประมาณสนบัสนุนในการติดตามหาผูก้ระทาํผิด ผูบ้ริหาร
ควรสนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการของขา้ราชการตาํรวจ เพื่อใชใ้นการติดตาม
สืบหาผูก้ระทาํผดิใหม้ากข้ึน 
 3.  ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ขาดแคลนยานพาหนะในการติดตาม สืบสวนจบักุม และขาดนํ้ ามนั
เช้ือเพลิงในการติดตาม สืบสวนจบักุม ผูบ้ริหารควรแกปั้ญหาในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ควรปรับปรุง
ดา้น คือมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน ใหท้นัสมยัและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
ควรมียานพาหนะพร้อมนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อสาํหรับใชใ้นการปฏิบติังาน 
 4.  ดา้นการใชผู้ใ้หข่้าวหรือสายลบั จาํนวนสายลบัไม่เพียงพอต่อการปฏิบติั ทาํใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ล่าชา้ ไดรั้บข่าวสารจากแหล่งขาวบิดเบือนความเป็นจริง ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือในการช้ีเบาะแสการกระทาํ
ผิด และผูก้ระทาํผิด ได้รับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์จากส่ือมวลชนและองค์กรเอกชนต่าง ๆ อยู่เสมอ 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจควรไดรั้บความร่วมมือในการใหเ้บาะแสขอ้มูลข่าวสาร และการประสานงานร่วมกนัดว้ยดี เพื่อ
ไม่เกิดความล่าชา้  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ปัญหาในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายสืบสวนปรามปรามอาชญากรรมในกองบงัคบั
การตาํรวจนครบาล 1 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล เพื่อทาํใหท้ราบปัจจยัท่ีทาํใหข้า้ราชการตาํรวจฝ่ายสืบสวน
ปรามปรามอาชญากรรมมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในการปฏิบติังาน 
 2.  การปฏิบัติงานและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ 
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของขา้ราชการตาํรวจฝ่ายสืบสวนในการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ของ
ข้าราชการตํารวจ กองบังคบัการตํารวจนครบาล 7* 

Factors affecting efficiency of investigation and cr iminal suppression of police at  
   Metropolitan Police Bureau 7 

 
จ่าสิบตาํรวจศกัรินทร์  วิชาธรรม** 

Police Senior Sergeant Major Sakarin Vichatham 
  

บทคดัย่อ 
           การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบสวน
ปราบปรามอาชญากรรม ของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือ ขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  จาํนวน 144  นาย  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า  ข้าราชการตํารวจมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน   ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เฉพาะด้านอตัรากาํลังพล 
ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากค่ามากไป
นอ้ย คือ ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน และดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังาน   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  ของ
ขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอาย ุ ประสบการณ์การทาํงาน
ฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม และอายุราชการต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุ
ราชการต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นอตัรากาํลงัพล และดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  และขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน
ฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านอตัรากาํลงัพล แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 
 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
        The purpose of this research were to study factors affecting efficiency of investigation and criminal 
suppression of police at Metropolitan Police Bureau 7, and to compare factors affecting efficiency of 
investigation and criminal suppression of police classified by demographic characteristics. The samples in this 
study were drawn 144 samples from police at Metropolitan Police Bureau 7. The questionnaire was used as a 
research tool. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The findings revealed that police had opinions about factors affecting efficiency of working overall 
at middle level. Considered item by item, the police had overall opinions about number of officials rate in high 
level, the rest was in the middle level ranking from large to small as follows:  superior and colleague, progress 
of work, materials and equipments in working. The comparison results by mean of opinions about factors 
affecting efficiency of police’s working classified by demographic characteristics were that: the police who had 
difference in age, work experience in investigation and criminal suppression and years of working had different 
overall opinions in significant difference level at 0.01. and 0.05 respectively. Considered item by item, police 
who had difference in years of working had different overall opinions about superior and colleague, number of 
officials rate, materials and equipments in working in significant difference level at 0.05.  Considered issue by 
issue, there was significant difference level at 0.01 and 0.05. The police who had different working experience 
in investigation and criminal suppression had different overall opinions about number of officials rate in 
significant difference level at 0.05. Considered issue by issue, there was significant difference level at 0.01 and 
0.05. 
 
ความนํา 
 ความเจริญในดา้นวตัถุมีมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะถนน สาธารณูปโภค อาคารสถานท่ี หน่วยราชการ 
สถานศึกษา ประชากรท่ีเขา้มาอยู่อาศยัทาํงาน ทาํใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมมากข้ึนตามลาํดบั ประกอบกบัภาวะ
ของสังคมไทยในปัจจุบนัเกิดปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกตํ่า เป็นเหตุใหเ้กิดการเลิกจา้งแรงงาน ประชาชนตก
งานเป็นจาํนวนมาก ทาํให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
ประเภทต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน อาทิเช่น การกระทาํผิดท่ีเก่ียวกบัการประทุษร้ายต่อร่างกาย เพ่ือประสงคท์รัพย ์คดี
อุกฉกรรจ์มีปรากฏเพ่ิมข้ึนและมีลกัษณะท่ีรุนแรงข้ึน คดีกระทาํผิดทางเพศ แม้ทั้ งกับเด็กและลูกหลานใน
ครอบครัว ท่ีสาํคญัคดีเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีมากข้ึน  ปัญหาสังคมท่ีเพิ่มมากข้ึนเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
ตาํรวจนครบาล 7 จะตอ้งเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดท้นักบั
ปริมาณปัญหา และคดีท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมาตรการท่ีดีท่ีสุด คือ การป้องกนัมิใหมี้การกระทาํผิดเกิดข้ึนได ้
ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีระบบการสืบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนั เม่ือเกิดการกระทาํผิดข้ึนตาํรวจจะตอ้งเร่ง
ติดตาม จบักุมคนร้ายใหไ้ดโ้ดยเร็ว ซ่ึงตอ้งอาศยัการสืบสวนท่ีมีประสิทธิภาพเช่นกนั 
 การปราบปรามผูก้ระทาํผิดนั้นตอ้งอาศยัเจา้หน้าท่ีฝ่ายสืบสวนท่ีมีความสามารถ และทุ่มเทในการ
ทาํงานอย่างมากเพื่อให้ไดข้อ้มูล ข่าวสาร เบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูก้ระทาํความผิด  และท่ีสาํคญัจะตอ้งแสวงหา
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ขอ้มูลข่าวสารเพื่อท่ีจะใหรู้้ว่าจะมีการกระทาํผิดข้ึนท่ีใด เพื่อจะไดมี้มาตรการป้องกนัไวก่้อน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกฝ่าย
ตอ้งการมากท่ีสุด เพราะจะไดไ้ม่มีการสูญเสียเกิดข้ึน ภารกิจของเจา้หน้าท่ีฝ่ายสืบสวนมีความสําคญั    และมี
ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากงานดา้นอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นงานท่ีตอ้งใชผู้ท่ี้มีความสามารถพิเศษ ตอ้งเป็นผูมี้ไหวพริบ 
มีปฏิภาณ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความกลา้หาญท่ีจะเส่ียงภยัไดต้ลอดเวลา จึงทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายสืบสวน
ตอ้งมีการเสียสละ ทุ่มเท และมีความเต็มใจท่ีจะทาํงานดา้นสืบสวน หากเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํงาน
ดา้นสืบสวน ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทาํงานดา้นสืบสวนก็จะเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่อง หรือหย่อน
สมรรถภาพในการทาํงาน  ซ่ึงเป็นผลทาํใหก้ารปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมลดลง และส่งผลเสียต่อ
การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขา้ราชการตาํรวจไม่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 
 กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีการแบ่งงานออกเป็นแต่ละฝ่าย 
โดยฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการปราบปรามอาชญากรรม คือ เจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนซ่ึงเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่าย
สืบสวนปราบปรามอาชญากรรมจะตอ้งทาํงานดา้นการจบักุม ปราบปรามการกระทาํผดิกฎหมายทุกประเภทท่ีอยู่
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และตอ้งมีความเขา้ใจ รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เจา้หนา้ท่ีตาํรวจควรปฏิบติัหนา้ท่ีให้
เตม็ประสิทธิภาพ  หากการปฏิบติังานเป็นไปโดยลาํพงั ไม่มีผูส้นบัสนุนใหก้าํลงัใจ สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 
ไม่มีการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ี จะก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ และส่งผลต่อ
ความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนั้ นการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทาํให้
ขา้ราชการตาํรวจ  ปฏิบติัหนา้ท่ีงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมไดดี้ และเป็นท่ีพึงพอใจของสังคม ว่ามีปัจจยั
ดา้นใดท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจมากท่ีสุด  เพื่อผูบ้งัคบับญัชาจะไดน้าํมา
แกไ้ขปรับปรุงใหเ้กิดประโยชนต่์อขา้ราชการตาํรวจ และประเทศชาติต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ของ
ขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 
 2.//เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
ของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ของขา้ราชการตาํรวจ 
กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั     
   ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา  เป็นขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  ท่ีปฏิบติังาน
สืบสวนปราบปรามอาชญากรรม  จาํนวน 230 นาย  
 กลุ่มตัวอย่าง  คือขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่ม
ตวัอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling)   และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 144 นาย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
     ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  อายุ  รายได้ต่อเดือน  ระดับ
การศึกษา อายรุาชการ และประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
 ส่วนท่ี 2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการตาํรวจกองบงัคบัการ
ตาํรวจนครบาล 7  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ    ลิเคิร์ท (Likert)  แบ่ง
ออกเป็น  4  ดา้น คือ ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นอตัรากาํลงัพล ดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 
และดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน จาํนวน  24   ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
ขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม โดยนํา
แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 144 นาย และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมา จาํนวน 144 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  และ 
F-test   ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี   และค่าร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจ
นครบาล 7  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
ขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้   t-test  และ  F-
test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
ของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
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 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ 44.44  รองลงมา 41 ปี – 50 ปี  ร้อยละ  30.56   
รายไดต่้อเดือน 10,000 บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 82.64   รองลงมา นอ้ยกว่า 10,000 บาท  ร้อยละ 9.03   ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.69  รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 44.44  อายรุาชการ 10 ปี – 20 ปี   ร้อยละ 
51.39  รองลงมา 21 ปี – 30 ปี  ร้อยละ 34.03   ประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 5 ปี  - 
10 ปี ร้อยละ 32.64  รองลงมา 11 ปี – 15 ปี ร้อยละ 31.25   
 2.  ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ กองบังคบัการตํารวจนครบาล 
7 
 ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม อยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 3.28) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
 ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69-3.99)  จาํนวน 3 รายการ คือ 
 1.  ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนใจในงานสืบสวน 
 2. สามารถทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3. มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัขา้ราชการตาํรวจทุกกลุ่มอายุ รายไดต่้อเดือน 10,000 บาท – 20,000 บาท และ 
20,000 บาทข้ึนไป  การศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี อายุราชการนอ้ยกว่า 10 ปี , 10 ปี – 20 ปี 
และ 21 ปี – 30 ปี ทุกประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
 ด้านอัตรากําลังพล 
 ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54 – 4.08) ทุกรายการ คือ  
 1.  ถา้เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานของท่านยา้ยออกไปจะมีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีอ่ืนมาแทน 
 2.  หน่วยงานของท่านมีเจา้หนา้ท่ีบรรจุครบทุกอตัรา 
 3.  ชุดปฏิบติัการของท่านไดจ้ดักาํลงัทดแทนทนัทีท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ 
 4.  หน่วยงานของท่านมีอตัรากาํลงัพลปฏิบติังานเพียงพอกบัปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 
 5.  ชุดปฏิบติัการของท่านมีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ ครบทุกเขตตรวจและปฏิบติังานไดร้วดเร็วทนัเวลา 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัขา้ราชการตาํรวจ อายตุํ่ากว่า 30 ปี และอาย ุ41 ปี – 50 ปี ทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน  
การศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อายรุาชการนอ้ยกว่า 10 ปี10 ปี - 20 ปี และ 21 ปี – 30 ปี 
ทุกกลุ่มประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
 ด้านวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบัิติงาน 
 ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.59 – 2.68)  จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  ยานพาหนะท่ีท่านใชป้ฏิบติังานมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัสูง 
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 2.  การเบิก-คืน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 3.  วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้ความทนัสมยั เหมาะสมในการใชป้ฏิบติังาน 
 4.  ยานพาหนะ ไดแ้ก่ รถยนต ์และจกัรยานยนต ์ มีความเพียงพอในการปฏิบติังาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัขา้ราชการตาํรวจ อายุ 30 ปี – 40 ปี รายไดต่้อเดือน 10,000 บาท – 20,000 บาท 
และ 20,000 บาทข้ึนไป อายรุาชการ 10 ปี – 20 ปี  ประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 5 
ปี – 10 ปี 
 ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.94) จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ลกัษณะงานทาํสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้ของท่าน 
 2.  งานสืบสวนท่ีปฏิบติัมีลกัษณะทา้ทายและสนองความสามารถของท่าน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัขา้ราชการตาํรวจ ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มรายไดต่้อเดือน  การศึกษาระดบัตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาตรี อายรุาชการนอ้ยกว่า 10 ปี , 10 ปี – 20 ปี และ 21 ปี – 30 ปี ทุกกลุ่มประสบการณ์การ
ทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ
ตํารวจ กองบังคบัการตํารวจนครบาล 7  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสืบสวน
ปราบปรามอาชญากรรม ของข้าราชการตํารวจ กองบังคับการตํารวจนครบาล  7  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุ  และประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปราม
อาชญากรรม ต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน  
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายรุาชการต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้าํปรึกษาหารือถึงปัญหาในการทาํงานเป็นอยา่งดี 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง  มีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ผูบ้งัคบับญัชา ใหค้าํปรึกษาหารือถึงปัญหาในการทาํงานเป็นอยา่งดี 
 2.  เพือ่นร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ     ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ เพือ่นร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน 
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 ด้านอัตรากําลังพล  
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายรุาชการ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ  หน่วยงานของท่านมีอตัรากาํลงัพลปฏิบติังานเพียงพอกบัปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อยา่งแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  ชุดปฏิบติัการของท่านไดจ้ดักาํลงั
ทดแทนทนัทีท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่เพยีงพอ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  หน่วยงานของท่านมีอตัรากาํลงัพลปฏิบติังานเพียงพอกบัปริมาณงานท่ีรับผดิชอบ 
 2.  หน่วยงานของท่านมีเจา้หนา้ท่ีบรรจุครบทุกอตัรา 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ชุดปฏิบติัการของท่านมีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบครบทุกเขตตรวจ และปฏิบติังานไดร้วดเร็วทนัเวลา 
 ด้านวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบัิติงาน   
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายรุาชการต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ  ยานพาหนะ ไดแ้ก่ รถยนต ์และจกัรยานยนต ์ มีเพยีงพอในการปฏิบติังาน   
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  การเบิก-คืน วสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 1 รายการ คือ ยานพาหนะ 
ไดแ้ก่ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์มีเพยีงพอในการปฏิบติังาน 
 ด้านความก้าวหน้าในการปฏบัิติงาน 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจาณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  ลกัษณะงานท่ีทาํสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้ของท่าน 
 2.  งานสืบสวนท่ีปฏิบติัมีลกัษณะทา้ทายและสนองความสามารถของท่าน 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ผูบ้งัคบับญัชามีการชมเชยลูกนอ้งเม่ือปฏิบติังานไดดี้ 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
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 1.  ลกัษณะงานท่ีทาํสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้ของท่าน 
 2.  งานสืบสวนท่ีปฏิบติัมีลกัษณะทา้ทายและสนองความสามารถของท่าน 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่าง     มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
มีการเอ้ืออาํนวยความสะดวกจากหน่วยงานอยา่งเตม็ท่ีในการศึกษาเพิม่เติม 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ของ
ขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7 ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัพนกังานประกอบดว้ย  อายุ  รายได ้  ระดบั
การศึกษา อายรุาชการและประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขา้ราชการตาํรวจส่วนใหญ่อายุ 30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ 44.44  
รายได ้10,000 บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 82.64   ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.69  อายุราชการ 10 ปี – 
20 ปี   ร้อยละ 51.39  ประสบการณ์การทาํงานฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 5 ปี  - 10 ปี ร้อยละ 32.64   
 2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 
7   ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.28)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะดา้นอตัรากาํลงัพล ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก ( X =  3.85) นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ย คือ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
และเพื่อนร่วมงาน ( X = 3.41) ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ( X = 3.26) และดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังาน ( X = 2.63) 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ชยัพร  เอกกุล  (2544) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ ฝ่ายป้องกันปราบปรามในสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง พบว่า  
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจอยูใ่นระดบั    ปานกลาง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายป้องกนัและปราบปรามในสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง มีทั้งส้ิน 8 ปัจจยั 
ได้แก่ รายได้ การพิจารณาความดีความชอบ ความพร้อมด้านกาํลงัพล ความรู้ กฎหมาย และระเบียบในการ
ปฏิบติังาน วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การประสานงานภายในหน่วยงาน ความร่วมมือจากประชาชน 
และหน่วยงานอ่ืน  และมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเชาวฤทธ์ิ  ศรีประยูร (2546) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ศึกษากรณี: สถานีตาํรวจภูธรตาํบล นาพูน อาํเภอวงั
ช้ิน จงัหวดัแพร่ พบว่า เจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายป้องกนัและปราบปรามของ สภต.นาพูน มีอายุไม่เกิน 40 ปี ร้อยละ 
76.7 มีอายรุาชการ 18-25 ปี ร้อยละ 40.0 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ มีความคิดเห็นต่อความพร้อมของหน่วยงานในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัตํ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นกาํลงัพล ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุอุปกรณ์ และพบว่า ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานดา้นการออกตรวจ และการตั้งด่านตรวจคน้ อยู่ในระดบัปานกลาง สาํหรับปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปราบ ท่ีสาํคญัเช่น  
 1.  หน่วยงานขาดความพร้อมดา้นงบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นกาํลงัพล 
 2.   มีอุปสรรคในดา้นลกัษณะของพ้ืนท่ี ท่ีห่างไกล และเป็นภูเขาทาํใหย้ากต่อการเขา้ถึง  
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 3.  ประชาชนไม่ไวว้างใจเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ และมีการปกป้องคนในพื้นท่ีท่ีกระทาํผดิ 
 4.  ขอ้จาํกดัดา้นกฎหมายปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีตาํรวจไม่มีอาํนาจออกหมายคน้ 
 จากขอ้คน้พบดังกล่าวแสดงให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานหลายด้าน ทั้ งด้าน
ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ซ่ึงรัฐควรมีมาตรการในการกาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ซ่ึงรัฐควรมีมาตรการในการกาํหนดนโยบายและแผนการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ รวมทั้ งมีแนวทางในการนํา
นโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบติัให้ชดัเจนและสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนดไว ้เช่น จดัการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้
ให้แก่เจา้หน้าท่ีตาํรวจทั้งทางดา้นทฤษฎีและทางด้านการปฏิบติั การจดัระเบียบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้ งมีการจัดสรรงบประมาณท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ เช่น ค่าตอบแทน 
สวสัดิการต่างๆ  วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ยานพาหนะ วิทยส่ืุอสาร อาวุธปืน กุญแจมือ ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ใชง้าน ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม นอกจากนั้นควรมีการสร้างความร่วมมือ และความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
ประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและมีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การทาํงานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใหป้ระชาชนทราบ 
ทั้งน้ีจะทาํใหเ้กิดความร่วมมือกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
ของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ
พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
 1.  ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน  ควรใหค้วามเขา้ใจและใหค้าํปรึกษาหารือในการปฏิบติังาน
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เพื่อให้สามารถทาํงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมดียิง่ข้ึน 
 2.  ดา้นอตัรากาํลงัพล ควรมีการจดักาํลงัทดแทนขา้ราชการตาํรวจไดท้นัที เม่ือมีกาํลงัเจา้หนา้ท่ีไม่
เพยีงพอ เพื่อทาํใหก้ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตามวตัถุประสงคแ์ละบรรลุตามเป้าหมาย 
 3.  ด้านวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ
ยานพาหนะ ท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา  
 4.  ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ควรมีการอบรม สัมมนา เพื่อเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ท่ี
ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง รูปแบบการกระทาํความผิดอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อใหข้า้ราชการตาํรวจมีความพร้อมกบังานท่ีทาํ และควรมีมาตรการ ใหร้างวลัอาจเป็นเงินรางวลัหรือการเล่ือน
ตาํแหน่ง เป็นการส่งเสริมผูก้ระทาํความดีหรือมีผลงานดีเด่น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ สังกดักองบญัชาการตาํรวจ
นครบาล 
 2.  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  
 3.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ    
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร  
กรณศีึกษา : กองบังคบัการตํารวจนครบาล 7* 

Factors affecting traffic police’s working:  
case study of   Metropolitan Police Bureau. 

จ่าสิบตาํรวจหญิงเกษา  ชาวเรือ** 
Police Sergeant Major.Kesa Choawrue 

บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร กองบงัคบั
การตาํรวจนครบาล 7  2)  เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่างคือ ขา้ราชการตาํรวจจราจร จาํนวน 169 นาย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  1)  ตาํรวจจราจรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานจราจร ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
และการจราจร และดา้นการปฏิบติังาน  2)  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ตาํรวจจราจรท่ีมีอาย ุและระยะเวลาในการปฏิบติังานจราจรต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานจราจร ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และตาํรวจจราจรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานจราจร ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
          The purpose of this research were 1) to study factors affecting traffic police’s working of  
Metropolitan Police Bureau 7; 2) to compare factors affecting traffic police’s working classified by 
demographic characteristics. The samples in this study were drawn 169 samples from traffic police at 
Metropolitan Police Bureau 7. The questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The findings revealed that 1) traffic police had opinions about factors affecting traffic police’s 
working overall at moderate level. Considered item by item, environment and traffic, and working were in high 
level  2) the comparison results of factors affecting traffic police’s working classified by demographic 
characteristics were that: the police who had difference in age, traffic working experience had different 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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opinions about factors affecting traffic police’s working in chance of progress in significant difference level at 
0.01. ; traffic police who had difference in education level had different opinions about factors affecting traffic 
police’s working  in chance of progress in significant difference level at 0.05. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร  เป็นปัญหาระดบัชาติท่ีสร้างความสูญเสีย
ทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคมวิทยา  ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกสาขาอาชีพ  ท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหา
จราจรในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัส่วนใหญ่  ทั้งในส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  การคา้และบริการ  ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
ต้องเผชิญอยู่ โดยเฉพาะความล่าช้าของการจราจรทําให้สูญเสียเวลามากสําหรับการเดินทางแต่ละคร้ัง  
กรุงเทพมหานครมีอตัราการเพ่ิมจาํนวนรถมากข้ึนทุกปี  ในขณะท่ีพื้นท่ีถนนมีจาํนวนเท่าเดิม  การตดัถนนใหม่ก็
เป็นเพียงส่วนน้อยไม่เพียงพอต่อการรองรับรถท่ีเพิ่มมากข้ึน การเพ่ิมข้ึนของรถยนต์เป็นผลมาจากการท่ี
กรุงเทพมหานครมีประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  ประกอบกบัแหล่งจา้งงานส่วนใหญ่มกัตั้งอยูบ่ริเวณในเมือง 
ทาํให้ถนนทุกสายมีสภาพแออัดคับคัง่ไปด้วยยวดยานพาหนะทั้ งรถส่วนบุคคล และรถบริการสาธารณะ  
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนการเคล่ือนตวัของจราจรเป็นไปอย่างล่าช้า ประชากรส่วนใหญ่จึงเสียเวลาการ
เดินทางในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก  เป็นการกระทบกระเทือนทางดา้นเศรษฐกิจทางออ้ม  เน่ืองมาจากเสียเวลา
การทาํงานท่ีเป็นประโยชนต่์อประเทศชาติ 
 สภาพการจราจรติดขดั นอกจากทาํใหสู้ญเสียเวลาในการเดินทางแลว้ ความแออดัคบัคัง่ของยวดยาน 
ยงัเป็นสาเหตุสาํคญัใหเ้กิดการสูญเสียนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และเป็นปัญหาทางมลพิษทางอากาศและเสียง โดยทาํใหเ้กิด
การสูญเสียนํ้ามนัเช้ือเพลิงจาํนวนสูง และระหว่างท่ีจอดรถน่ิงอยูน่ั้น เขม่าควนั และก๊าซพิษต่างๆ จะถูกปล่อยผา่น
ท่อไอเสียออกสู่บรรยากาศ  ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย ์   
 ตาํรวจจราจรเป็นบุคคลากรซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีและตอ้งบริหารจดัการกบัสภาพการจราจรในพื้นท่ี
เพื่อให้การจราจรเกิดสภาพคล่องตวั อาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรให้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนไดพ้ึงพอใจตลอดจน
อาํนวยความปลอดภยัในด้านอุบติัเหตุบนทอ้งถนน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัสภาพการจราจรท่ีติดขดัมากจนมี
แนวโนม้อาจถึงขั้นวิกฤตในอีกไม่ไม่นานขา้งหนา้ มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตาํรวจจราจร ซ่ึงตอ้งทาํงานหนกั
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจราจรท่ีประจาํตามสถานีตาํรวจอยา่งไม่หลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากเป็นหนา้ท่ีท่ี
ตอ้งปฏิบติัอยู่แลว้กรุงเทพมหานครในปัจจุบนัเต็มไปดว้ยปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจราจร
โดยตรง ซ่ึงจะตอ้งทาํงานเส่ียงต่อภาวะสุขภาพไม่ดี โดยเฉพาะปัญหามลพิษของอากาศเสียและมลพิษทางเสียงได้
ทวีความรุนแรงข้ึนตามเสน้ทางการจราจรท่ีคบัคัง่ตาํรวจจราจรตอ้งทาํงานสัมผสักบัมลพิษทางอากาศ เส่ียงต่อการ
เจ็บป่วยเป็นโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ มลพิษทางเสียงทาํใหป้ระสาทหูเส่ือม ตลอดจนภาวะการเส่ียงดา้น
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ตาํรวจจราจรจึงมีความตอ้งการความปลอดภยัในการทาํงานเช่นเดียวกบับุคคลในอาชีพ
อ่ืนๆ   โดยเฉพาะระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากสภาพการปฏิบติังานบนทอ้งถนนท่ีมีบรรยากาศปนเป้ือนดว้ย
มลพิษซ่ึงปัจจุบนัระยะเวลาทาํงานมาตรฐานของตาํรวจจราจรคือ 8 ชัว่โมงต่อวนั และ5 วนัใน 1 สัปดาห์ ก็นบัว่า
อนัตรายมากแลว้ แต่ขอ้เทจ็จริงตาํรวจจราจรบางส่วนตอ้งปฏิบติังานมากกว่าท่ีกาํหนด ในขณะท่ียงัไม่สามารถเร่ง
ระดมการลดปริมาณมลพษิจากการจราจรไดใ้นระยะเวลาอนัใกลน้ี้   
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 ดงันั้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร ทาํใหท้ราบถึงผลกระทบของการ
บริหารบุคลากรของตาํรวจจราจรในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพดา้นสวสัดิการ ความเหมาะสมในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองเวลาทาํงาน สภาพสถานท่ีทาํงานท่ีมีมลพิษมากนอ้ยต่างกนั ตลอดจนมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ข ทาํใหท้ราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสม  และเพ่ิมคุณภาพของบุคคลากร และประสิทธิภาพในการทาํงานของตาํรวจจราจรใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร กรณีศึกษา: กองบงัคบัการตาํรวจนคร
บาล 7 
 2.   เพื่อ เปรียบเทียบปัจจัยท่ี มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
  1.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา    เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ  
Krejcie   และ Morgan (1970, p.608)    ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน   
  1.  ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา เป็นข้าราชการตาํรวจจราจร กองบังคับการตาํรวจนครบาล 7  
ประมาณ  300 นาย 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง  คือขา้ราชการตาํรวจจราจร กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
โดยการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie  และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  169  นาย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  อาย ุสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติังานจราจร จาํนวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน 23 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4  ดา้น คือ ดา้นสุขภาพ  ดา้นการปฏิบติังาน 
ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ และดา้นสภาพแวดลอ้มและการจราจร 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ขา้ราชการตาํรวจจราจร กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  ท่ีปฏิบติังานในหน้าท่ีตาํรวจจราจร โดยนาํ
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แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 169 นาย และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมา 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  และ 
F-test  ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยใชค้วามถ่ีและคา่ร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร  จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจ
จราจร  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Differnce (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตาํรวจจราจรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41 ปี – 50 ปี  ร้อยละ 41.42  รองลงมา 30 ปี – 40 ปี 
ร้อยละ 31.36   สถานภาพสมรส ร้อยละ 82.84  รองลงมา โสด ร้อยละ 11.83  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 63.31  รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 30.77  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 43.20 
รองลงมา 10,000 บาท – 15,000 บาท ร้อยละ 28.40  ระยะเวลาในการปฏิบติังานจราจร 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 34.91  
รองลงมา 11 – 15 ปี ร้อยละ 33.14   
 2.  การวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบัิติงานของตํารวจจราจร 
 ตาํรวจจราจรท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานจราจร ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.48)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านสุขภาพ   
 ตาํรวจจราจร มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.34)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79 - 3.83) จาํนวน 2 รายการ คือ   
 1.  มลภาวะท่ีเป็นพิษต่าง ๆ ในทอ้งถนน เช่น ควนัจากท่อไอเสีย , ฝุ่ นละออง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้
เกิดการเจบ็ป่วย  
 2.  ท่านปฏิบติังานนานเกินกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนัทาํใหเ้กิดความเครียด 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัตาํรวจจราจรท่ีมีอายุ 30 ปี - 40 ปี และ 41ปี – 50 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  และระดบัปริญญาตรี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 บาท – 20,000 บาท และ 20,000 
บาทข้ึนไป ระยะเวลาในการปฏิบติังานจราจร 5 ปี  - 10 ปี และ 20 ปีข้ึนไป 
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 ด้านการปฏิบัติงาน   
 ตาํรวจจราจร มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X =  3.80 – 4.09) จาํนวน  3 รายการ คือ  
 1.  การปฏิบติังานดา้นจราจรเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามอดทนสูงมากกวา่การปฏิบติังานดา้นอ่ืน 
 2.  การกระทาํผดิกฎจราจรของประชาชนทาํใหต้อ้งปฏิบติังานหนกัข้ึน 
 3.  การปฏิบติังานจราจรมีความเส่ียงมากกว่าการปฏิบติังานของตาํรวจหน่วยอ่ืน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัตาํรวจจราจร ท่ีมีอายุ 41 ปี – 50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
 ด้านโอกาสความก้าวหน้า 
 ตาํรวจจราจร มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง( X =2.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.67 – 3.12) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  มีการจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ และปลูกฝังวินยัการจราจรเสมอ 
 2.  การปรับเปล่ียนตาํแหน่งหรือการเล่ือนตาํแหน่งจะทาํตามความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ี
รับผดิชอบ 
 3.  ท่านมีโอกาสมากท่ีจะสร้างผลงานเพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 
 4.  ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหลู้กนอ้งไดแ้สวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพื่อนาํมาใชใ้นการทาํงาน 
 5.  หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมและดูงานเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั ตาํรวจจราจรท่ีมีอายุ 41 ปี – 50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด และสมรส 
ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท, 15,001 – 
20,000 บาท  และ 20,000 บาทข้ึนไป    ระยะเวลาในการปฏิบติังานจราจร   11 ปี  - 15 ปี และ 15 ปีข้ึนไป 
 ด้านสภาพแวดล้อมและการจราจร 
 ตาํรวจจราจร มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.02)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.79 – 4.18) ทุกรายการ คือ 
 1.  ปริมาณรถบนทอ้งถนนท่ีมีจาํนวนมากทาํใหเ้ป็นปัญหาต่อการระบายรถออกจากถนน 
 2.  การอยู่ในส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ เช่น เสียงดงั ควนั เขม่ารถยนต์ ทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงาน
ลดลง 
 3.  สภาพการจราจรท่ีติดขดั ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย-จิตใจและการปฏิบติังาน 
 4.  ท่านเขา้ใจเก่ียวกบัการเจบ็ป่วยเม่ือไดรั้บมลพิษทางอากาศและเสียงจากการจราจร 
 5.  ท่านมีความรู้เก่ียวกบัพิษของควนัจากยานพาหนะต่างๆ มีผลต่อร่างกาย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัขา้ราชการตาํรวจทุกกลุ่มอายุ  สถานภาพ โสด และสมรส ทุกระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท , 15,001 – 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป ทุกกลุ่มระยะเวลาใน
การปฏิบติังานจราจร 
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 3.  การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์   
 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานจราจรของตาํรวจจราจรจําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานจราจร    ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
 ด้านสุขภาพ 
 ตาํรวจจราจรท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 1 รายการ คือ  มลภาวะท่ีเป็น
พิษต่าง ๆ ในทอ้งถนน เช่น ควนัจากท่อไอเสีย , ฝุ่ นละออง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดการเจบ็ป่วย 
 ด้านการปฏบัิติงาน 
 ตาํรวจจราจรท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สถานท่ีทาํงาน
มีวสัดุอปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ 
 ด้านโอกาสความก้าวหน้า 
 ตาํรวจจราจรท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ   
 1.  มีการจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจและปลูกฝังวินยัการจราจรเสมอ 
 2.  การปรับเปล่ียนตาํแหน่งหรือการเล่ือนตาํแหน่งจะทาํตามความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ี
รับผดิชอบ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมและดูงานเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ 
 2.  ท่านมีโอกาสมากท่ีจะสร้างผลงานเพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 
 ตาํรวจจราจรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่าง     มีนยัสําคญั
ทางสถิติ  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
 1.  หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมและดูงานเพือ่พฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ 
 2.  มีการจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจและปลูกฝังวินยัการจราจรเสมอ 
 ตาํรวจจราจรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ  มีการจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจและปลูกฝังวินยัการจราจรเสมอ   
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การปรับเปล่ียนตาํแหน่ง
หรือการเล่ือนตาํแหน่งจะทาํตามความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ 
 ตาํรวจจราจรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานจราจรต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  
2 รายการ คือ 
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 1.  การส่งเสริมความรู้ดา้นต่าง ๆ จากหน่วยงานทาํใหท่้านมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน 
 2.  ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหลู้กนอ้งไดแ้สวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพื่อนาํมาใชใ้นการทาํงาน 
 และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ   การปรับเปล่ียน
ตาํแหน่งหรือการเล่ือนตาํแหน่งจะทาํตามความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร กรณีศึกษา : กองบงัคบัการตาํรวจนคร
บาล 7   ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร ดา้นสุขภาพ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้น
โอกาสความกา้วหนา้ และดา้นสภาพแวดลอ้มและการจราจร ควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตาํรวจจราจรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ41 ปี – 50 
ปี  ร้อยละ 41.42  สถานภาพสมรส ร้อยละ 82.84  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 63.31  รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 43.20  ระยะเวลาในการปฏิบติังานจราจร 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ 34.91   
 2.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร ตาํรวจจราจรมีความคิดเห็นเก่ียว
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานจราจร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 1.  ดา้นสุขภาพ  ตาํรวจจราจร มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.34)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79 - 3.83) จาํนวน 2 รายการ คือ   
  1.1  มลภาวะท่ีเป็นพิษต่าง ๆ ในทอ้งถนน เช่น ควนัจากท่อไอเสีย , ฝุ่ นละออง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ทาํใหเ้กิดการเจบ็ป่วย  
  1.2  ท่านปฏิบติังานนานเกินกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนัทาํใหเ้กิดความเครียด 
 2.  ดา้นการปฏิบติังาน ตาํรวจจราจร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X =  3.80 – 4.09) จาํนวน  3 รายการ คือ  
  2.1  การปฏิบติังานดา้นจราจรเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามอดทนสูงมากกวา่การปฏิบติังานดา้นอ่ืน 
  2.2  การกระทาํผดิกฎจราจรของประชาชนทาํใหต้อ้งปฏิบติังานหนกัข้ึน 
  2.3  การปฏิบติังานจราจรมีความเส่ียงมากกว่าการปฏิบติังานของตาํรวจหน่วยอ่ืน 
 3.  ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ตาํรวจจราจร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง( X =2.97)  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.67 – 3.12) ทุกรายการ คือ 
  3.1  มีการจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ และปลูกฝังวินยัการจราจรเสมอ 
  3.2  การปรับเปล่ียนตาํแหน่งหรือการเล่ือนตาํแหน่งจะทาํตามความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบ 
  3.3  ท่านมีโอกาสมากท่ีจะสร้างผลงานเพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี 
  3.4  ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหลู้กนอ้งไดแ้สวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนาํมาใชใ้นการทาํงาน 
  3.5  หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมและดูงานเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถอยู่
เสมอ 
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 4.  ดา้นสภาพแวดลอ้มและการจราจร ตาํรวจจราจร มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =
4.02)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79 – 4.18) ทุกรายการ คือ 
  4.1  ปริมาณรถบนทอ้งถนนท่ีมีจาํนวนมากทาํใหเ้ป็นปัญหาต่อการระบายรถออกจากถนน 
  4.2  การอยู่ในส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ เช่น เสียงดงั ควนั เขม่ารถยนต์ ทาํให้ประสิทธิภาพในการ
ทาํงานลดลง 
  4.3  สภาพการจราจรท่ีติดขดั ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย-จิตใจและการปฏิบติังาน 
  4.4  ท่านเขา้ใจเก่ียวกบัการเจบ็ป่วยเม่ือไดรั้บมลพิษทางอากาศและเสียงจากการจราจร 
  4.5  ท่านมีความรู้เก่ียวกบัพิษของควนัจากยานพาหนะต่างๆ มีผลต่อร่างกาย 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ธนะเสริฐ  ยลประสาน (2542) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากปัญหา
การจราจรต่อสุขภาพอนามยัขา้ราชการตาํรวจจราจรในกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตาํรวจนครบาล
บุปผาราม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาฝุ่ นละอองและควนัพิษจากท่อไอเสียรถเป็น
ปัญหามากท่ีสุด ส่วนปัญหาอ่ืนถดัรองลงมา ความเห็นโดยรวมของผลกระทบจากปัญหาจราจร กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ไดรั้บผลกระทบทั้ง 4 ดา้น โดยในดา้นสุขภาพอนามยัไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด โดยผลกระทบดงักล่าว ทาํ
ใหข้า้ราชการกลุ่มตวัอยา่งเคยป่วยเป็นโรค และมีอาการ ไดแ้ก่ โรคไขห้วดั อาการเม่ือยลา้ และอาการเครียด และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุณยกร  มหินทรเทพ (2544) ศึกษาเร่ือง มลพิษกบัตาํรวจจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณี 
กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 6  ผลการศึกษาสรุปไดว้่า (1) ความรู้เก่ียวกบัมลพิษทางการจราจร ตาํรวจจราจร
ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ส่วนใหญ่ ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกนัและแกไ้ขเสียงดงั 
เน่ืองจากทางราชการมีอุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงัไม่เพียงพอ และขณะปฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งฟังเสียงจากเคร่ืองมือส่ือสาร 
วิทยท่ีุพกติดตวัเพื่อรับคาํส่ัง หรือรายงานการจราจรอยู่ตลอดเวลา สาํหรับการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นละออง เขม่า
ควนัขาวตะกัว่ท่ีเกิดจากสภาพรถติด พบวา่ ตาํรวจจราจรส่วนใหญ่ใชผ้า้ป้องกนัฝุ่ นละออง เขม่า ควนัขาวตะกัว่ แต่
มีบางส่วนไม่ใชป้้องกนัเลย สาเหตุเน่ืองมาจากความรําคาญ และขณะปฏิบติัหนา้ท่ีจะตอ้งเป่าสัญญาณนกหวีด  (2) 
ปัญหาท่ีประสบจากกรปฏิบติัหน้าท่ี พบว่า ตาํรวจจราจรส่วนใหญ่ประสบปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
3.13) ประเด็นท่ีเป็นปัญหาสูง ไดแ้ก่ ปัญหามลพิษท่ีตอ้งเผชิญทุกวนั ( X = 4.20) รองลงมาคือปัญหาเก่ียวกบัการ
ขบัข่ีของผูใ้ชร้ถใชถ้นน ( X = 3.66) และปัญหาดา้นเศรษฐกิจการเงิน รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย ( X =3.61)  จาก
ขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามสภาพการณ์ของตาํรวจจราจรตั้งแต่อดีต ซ่ึงไดมี้ผลการศึกษาวิจยัและมีการนาํเสนอ
แนวทางเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว แต่ไม่มีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีอาํนาจในการส่ือสารลงมาใหค้วามสนใจ แกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และนบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน หวัใจสาํคญัในการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร คือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ซ่ึงมีไม่เพียงพอ ทุกสถานีตาํรวจ ไดแ้ก่ (1) ยานพาหนะท่ีใชใ้นงานจราจรทั้งรถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์
ส่วนใหญ่มีสภาพเก่า โทรม ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก  (2)  อุปกรณ์ท่ีใช้สวมใส่ในงานจราจร ได้แก่ 
หมวกตาํรวจจราจร แว่นตาสีดาํป้องกนัแสงแดดท่ีมีผลต่อสายตา เคร่ืองกรองอากาศ เพ่ือป้องกนัมลพิษทางอากาศ 
และเคร่ืองป้องกนัเสียง เส้ือสะทอ้นแสง และกระบองสะทอ้นแสง แต่ปรากฏว่าทุกสถานีตาํรวจมีอุปกรณ์ไม่
เพยีงพอกบัจาํนวนตาํรวจราจร และอุปกรณ์บางส่วนชาํรุดใชก้ารไม่ได ้ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่เคยมาตรวจเยี่ยม เพื่อ
ศึกษาสภาพจริง ปัญหาท่ีเกิดข้ึน แนวทางการแกปั้ญหา ซ่ึงไดแ้ก่ งบประมาณท่ีแต่ละสถานีตาํรวจไดรั้บมีนอ้ยมาก 
ไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายตามปกติ อุปกรณ์ท่ีตาํรวจจราจรจาํเป็นตอ้งใช ้ตอ้งใชง้บประมาณมาก เพื่อพฒันาระบบ
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การปฏิบติังานให้มีคุณภาพ รวมทั้งขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี จะพบข่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยู่
เสมอว่าตาํรวจชั้นผูน้อ้ย ซ่ึงมีรายไดน้อ้ยอยูแ่ลว้ เขียนรายงานผา่นหนงัสือพิมพข์อใหพ้ิจารณาจ่ายเบ้ียเล้ียงคา้งเป็น
ปี ๆ ดว้ย รวมทั้งการจดัสวสัดิการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ  อาทิเช่น ส่งเสริมใหต้าํรวจจราจรไดมี้การตรวจสุขภาพ
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง มีกองทุนสํารองให้กูย้ืม เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ขา้ราชการตาํรวจจราจรมีรายได้
น้อย แต่จะมีรายจ่ายมาก โดยเฉพาะผูท่ี้มีบุตร-ธิดา กาํลงัอยู่ในวยัเรียน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเรียนในปัจจุบนัสูง
มาก จดัท่ีพกัอาศยัใหเ้พียงพอและอยูใ่กลก้บัสถานท่ีทาํงาน จดัฝึกอบรมอาชีพเสริมใหก้บัครอบครัวตาํรวจจราจร 
รวมทั้งเปิดโอกาสใหต้าํรวจจราจรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีไดมี้โอกาสร่วมเสนอความคิดเห็นกบัผูบ้งัคบับญัชา  สวสัดิการ
ดงักล่าวจะส่งผลให้ตาํรวจมีขวญัและกาํลงัใจ สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มกาํลงั นอกจากน้ีกรมตาํรวจควร
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัและลดมลพิษจากฝุ่ นละออง ควนัพิษและเสียง หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรใชม้าตรการอยา่งเขม้งวด เก่ียวกบัรถยนตต์อ้งติดเคร่ืองกรองไอเสีย รณรงคใ์หผู้ใ้ชร้ถ ใชถ้นนเคารพ
กฎจราจรอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะผูป้กครองท่ีมีลูกหลานวยัคะนองอย่าปล่อยให้ลูกหลายแต่งรถและมาแข่งขนั
บนทอ้งถนนในยามวิกาล ซ่ึงเป็นปัญหาผูท่ี้ใชร้ถใชถ้นนในเวลากลางคืน เช่น ผูท่ี้ทาํงานในช่วงเวลากลางคืน เสียง
ของรถจกัรยานยนตห์รือรถยนตท่ี์แต่งเพ่ือใหมี้เสียงดงั ทาํใหเ้กิดความรําคาญแก่ผูท่ี้อาศยัอยูบ่ริเวณท่ีวยัรุ่นไปแข่ง
รถ รวมทั้งตาํรวจจราจรท่ีทาํงานมาเหน่ือยทั้งวนัตอ้งออกไปไล่กวดจบัและบางคร้ังเกิดอนัตรายจากลุ่มรถซ่ิง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจจราจร กรณีศึกษา : กองบงัคบัการ
ตาํรวจนครบาล 7   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาปรับปรุงเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานจราจร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นสุขภาพ ควรมีการจดัหาอุปกรณ์สาํหรับป้องกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหก้บัตาํรวจจราจร เพื่อ
ป้องกนัการเจบ็ป่วยท่ีอาจเกิดข้ึนในปฏิบติัหนา้ท่ี 
 2.  ดา้นการปฏิบติังาน ควรมีการฝึกอบรมตาํรวจจราจรใหส้ามารถใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
และปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั 
 3.  ดา้นโอกาสความกา้วหนา้  ควรมีการส่งเสริมใหต้าํรวจจราจรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อยูเ่สมอ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 4.  ดา้นสภาพแวดลอ้มและการจราจร  ผูบ้ริหารระดบัสูงควรมีการจดักฎระเบียบและวินยัจราจรอยา่ง
เขม้งวด และมีการระบายรถบนทอ้งถนนให้มีความคล่องตวั เพื่อป้องกนัควนั เขม่ารถยนต์ท่ีไดรั้บขณะปฏิบติั
หนา้ท่ี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป  
 1.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานจราจรท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตาํรวจจราจร กรณีศึกษา: กอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 7       
 2.  ผลกระทบของมลพิษท่ีมีต่อสภาวะร่างกายและจิตใจของตาํรวจจราจร ท่ีมีต่อการปฏิบติังานของ
ตาํรวจจราจร 
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 3.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจราจร ของตาํรวจจราจร ของสถานีตาํรวจนคร
บาลท่าพระ 

บรรณานุกรม 
 
กรมอนามยั. (2540). ปัญหามลพษิทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัและแนวทางแก้ไข.  
 กรุงเทพมหานคร: องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก.  
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล. (2545). โครงการจดัระเบียบจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล.  
 กรุงเทพมหานคร: กองบญัชาการตาํรวจนครบาล. 
บุณยกร  มหินทรเทพ. (2544). มลพษิกับตํารวจจราจร: ศึกษาเฉพาะกรณ ีกองบังคบัการตํารวจ 
 นครบาล 6. สารนิพนธ์ ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยั 
 ธรรมศาสตร์. 
วิทยายทุธ  บวัคล่ี. (2550). ความเครียดของเจ้าหน้าทีต่ํารวจสายตรวจจราจร ศึกษาเฉพาะงานศูนย์ 
 ควบคุมจราจรวภิาวดรัีงสิต/ ทางพเิศษ กองบังคบัการตํารวจจราจร. การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
Best, John w. (1977). Research in education. (3rd ed.). New Delhi: Prentice-Hall. 
Best, John W. and Kahn, James V. (1998). Research in education. (8th ed.). Singapore: Allyn   
 and Bacon. 
Faiz, Asif et. al. (1990). Automotive Air  Pollution. Infrastructure and Urban Development  
 Depar tment. Washington D.C.: The World Bank. 
Herzberg, Frederick and Simon, A. (1968). Aministrative Behavior . New York: The McMiller  
 Company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 280

ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการให้บริการประชาชน 
ในสถานีตํารวจนครบาลนางเลิง้* 

The  Efficiency  of  the  Police  Officers  in  Public  Service  Per formance 
at  Nang - Lerng  Police  Station. 

 
ดาบตาํรวจ พจน ์  เหลือแดง**  

Police  Senior  Sergeant  Major. Poj  Luadeang  
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น
การใหบ้ริการประชาชน  ในสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง/ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  ตามความคิดเห็นของประชาชน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่ง  
คือ     ผูม้าใชบ้ริการของสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง  จาํนวน  285  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  การ
ทดสอบค่าเอฟและการวิเคราะห์ความแปรปรวน  

ผลการวิจยัพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปฏิบติั
หนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นสถานท่ี/
ส่ิงอาํนวยความสะดวก  และดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากร
ท่ีใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบัปานกลาง  และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่า  1)  ผูม้าใช้
บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดา้นการใหบ้ริการประชาชน  ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบ้ริการ  และดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรท่ีใหบ้ริการ  
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  2)  ผูม้าใชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการประชาชน  ดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรท่ี
ใหบ้ริการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
 
Abstract 

The  purpose  of  this  research  were  to  study  the  efficiency  of  the  police  officers  in  public  
service  performance  at  Nang-Lerng  Police  Station,  Bangkok  and  to  compare  the  efficiency  of  the  
police  officers  in  public  service  performance  according  to  people’s  opinions  classified  by  demographic  

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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characteristics.  The  samples  in  this  study  were  drawn  285  samples  from  service  users  at  Nang-Lerng  
Police  Station.  The  questionnaire  was  used  as  a  research  tool.  Data  were  analyzed  by  using  frequency,  
percentage,  mean,  t-test,  F-test,  standard  deviation. 

The  findings  revealed  that  service  users  had  opinions  about  the  efficiency  of  the  police  
officers  in  public  service  performance  overall  at  high  level.  Considered  item  by  item,  the  aspects  of  
place,  facilities,  procedure  of  service  are  considered  in  high  level.  The  aspects  of  persons  who  give  
services  are  considered  in  middle  level.  The  comparison  results  by  mean  of  grade  of  the  efficiency  of  
the  police  officers  in  public  service  performance  classified  by  demographic  characteristics  were  that :       
1)  Customer  who  had  difference  in  education  level  had  different  opinions  about  the  efficiency  of  the  
police  officers  in  public  service  performance,  procedure  of  service  and  in  the  aspect  of  persons  who  
give  services  in  significant  difference  level  at  0.05.  2)  Customer  who  had  different  careers  had  
different  opinions  about  the  efficiency  of  the  police  officers  in  public  service  performance,  persons  
who  give  services  in  significant  difference  level  at  0.05.   
 
ความนํา 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  มีหน้าท่ีสําคญัยิ่งในการรักษาและดาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีองคพ์ระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การถวายอารักขา
รักษาความปลอดภยัต่อพระบรมวงศานุวงศท์ุกพระองคถื์อเป็นส่ิงสาํคญั  โดยเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
อย่างสุดกาํลงั  สุดความสามารถ  ดว้ยความจงรักภกัดี  รักษาความมัน่คงภายในของประเทศชาติและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคม  สร้างความเช่ือมัน่และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  การอาํนวยความยุติธรรมทางอาญา  และการอาํนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนด้านต่างๆ  ในหน้าท่ีของตาํรวจนั้นซ่ึงเป็นความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งดาํเนินการอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพื่อให้บังเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ในปัจจุบนัสภาพของสังคมไทยไดมี้การพฒันาและมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม  ทางวฒันธรรม  ด้านการเมือง  ดา้นเศรษฐกิจ  และการ
พฒันาทางเทคโนโลย ี เม่ือมีการส่ือสารอยา่งไร้พรมแดนเกิดข้ึน  หรือท่ีเรียกว่า  “ ยคุโลกาภิวตัน์ ”  จึงส่งผลให้
ผูก้ระทาํความผิดอาศยัช่องวา่งของกฎหมาย  นาํเทคโนโลยีสมยัใหม่นั้นมาใชใ้นการกระทาํความผดิ  ทาํใหปั้ญหา
อาชญากรรมเกิดข้ึนมากมายหลายรูปแบบ  ในขณะเดียวกนันั้นปัญหาต่างๆ  ก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงและพฒันา
รูปแบบตามไปดว้ย ซ่ึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะตอ้งตามใหท้นั 

ในอดีตท่ีผ่านมามีสถานีตาํรวจท่ีจะให้บริการประชาชนนั้นมีน้อย  จึงไม่สามารถท่ีจะให้บริการ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง  รวมทั้งจาํนวนของบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีนั้นมีนอ้ยมาก  เม่ือเทียบกบัจาํนวนประชากร
ทั้งหมดในประเทศ  ทาํใหป้ระชาชนรู้สึกว่าประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการใหบ้ริการนั้นมีนอ้ยหรือดอ้ย
คุณภาพ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชนบทหรือชุมชนท่ีห่างไกล  และจะมีปัญหาในการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ  เช่น  
ขาดแคลนบุคลากร  ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  และรวมถึงระบบการบริหารท่ียงัไม่เป็น
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มาตรฐาน  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวทาํใหป้ระชาชนเกิดความไม่พอใจในการใหบ้ริการของภาครัฐ  และในสังคมปัจจุบนั
ไดมี้การเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุของขอ้มูลข่าวสาร  ซ่ึงทาํให้ประชาชนไดมี้โอกาสรับรู้ข่าวสารสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน  จึงส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความตอ้งการดา้นบริการท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน จึงทาํให้ระบบบริหาร
ของการบริการสาธารณะของภาครัฐตอ้งมีการปรับเปล่ียน  เม่ือเขา้สู่ยุคของการแข่งขนัเพื่อความอยู่รอดของ
องคก์ร  จึงทาํให้เกิดปัจจยัข้ึนหลายอย่างท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการของภาครัฐ  โดยเฉพาะความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ  ท่ีทาํใหภ้าครัฐตอ้งมีการเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานต่างๆ ท่ีเคยปฏิบติั  โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพของกาํลงัพล ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นสํานกังานใหท้นัสมยัยิ่งข้ึน  
เพื่อรองรับกบัความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี  ไวเ้พื่อสาํหรับบริการประชาชนท่ีมาใชบ้ริการจากหน่วยงาน
ของภาครัฐ  ท่ีจะตอ้งไดรั้บการบริการท่ีดี  ตลอดจนไดรั้บการตอ้นรับท่ีอบอุ่นเป็นกนัเอง  และไดรั้บการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็วจากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นเพื่อลดความไม่เขา้ใจกนั และลดความขดัแยง้ระหว่างผู ้
ใหบ้ริการกบัผูรั้บริการ  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งบริหารจดัการใหผู้รั้บบริการไดรั้บโอกาสและเขา้ถึงการบริการใหม้าก
ท่ีสุด   

ดงันั้นทางสํานักงานตาํรวจแห่งชาติไดป้ฏิรูประบบราชการของตาํรวจท่ีจะกา้วไปสู่การกระจาย
อาํนาจ          ( decentralization)  ไปยงัหน่วยงานในระดบัปฏิบติัให้มากท่ีสุด  อีกทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม  ( participation) ในการบริหารงานของตาํรวจในทุกระดบั  และกาํหนดใหมี้การตดั
โอนหน่วยงานท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจ  ด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม  และด้านการ
อาํนวยความยติุธรรมแก่ประชาชนโดยตรง  ไปใหห้น่วยงานราชการอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานนั้นๆ เช่น ตาํรวจ
ดบัเพลิง ตาํรวจป่าไม ้ตาํรวจท่องเท่ียว ตาํรวจรถไฟ  เป็นตน้  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550  และแผนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติฉบบัท่ี  5  พ.ศ. 2550 - 2554 และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  10  พ.ศ. 2550 - 2554  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจดัทาํแผนพฒันาสาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติประจาํปี 2550 - 2554 โดยมุ่งเนน้งานในดา้นการใหบ้ริการเป็นหลกั  ดา้นความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น  ดา้นการป้องกนัปราบปราม  ดา้นการอาํนวยความยุติธรรมทางอาญา  ดา้นการรักษาความมัน่คง  
การพฒันาการบริหาร  ดา้นการจราจร  และการใหบ้ริการประชาชนในสงัคม 

สถานีตาํรวจ  หรือท่ีประชาชนทัว่ไปเรียกกนัว่า  “ โรงพกั ”  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความสาํคญั
ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  และสถานีตาํรวจเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด  ท่ีทาํ
หน้าท่ีให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง  และเป็นบทบาทท่ีสําคญัในอนัท่ีจะทาํให้ภารกิจของตาํรวจบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ การใหก้ารบริการของสถานีตาํรวจนั้น  มีทั้งการใหบ้ริการบนสถานีตาํรวจและการใหบ้ริการนอก
สถานีตาํรวจ  ซ่ึงทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจตอ้งเขา้ไปสัมผสักบัประชาชนโดยตรง  โดยการใหบ้ริการแก่ประชาชนผูท่ี้
ไดรั้บความเดือดร้อน  และตอ้งการใหป้ระชาชนผูข้อรับบริการไดรั้บความเป็นธรรมมากท่ีสุด  ในการใหบ้ริการ
ประชาชนของสถานีตาํรวจโดยยดึหลกัประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  มีการปรับเปล่ียนระบบและวิธีการปฏิบติังานให้
สั้นและกระชบัมากยิ่งข้ึน  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  และสามารถท่ีจะใหบ้ริการประชาชนได้
อยา่งสะดวก  รวดเร็ว  และเสร็จส้ิน  ณ จุดเดียวบนสถานีตาํรวจ  การใหบ้ริการท่ีดีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจยอ่มทาํให้
ประชาชนผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ  เพิม่ความเช่ือมัน่  ความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมาก
ข้ึน  และส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติโดยส่วนรวม  การปฏิบติั
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หนา้ท่ีหรือการใหบ้ริการจะดีหรือไม่เพียงใดนั้น  ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจตามสถานีตาํรวจ
ต่างๆ ทัว่ประเทศ  เป็นหลกั 

สถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิงเป็นหน่วยงานหน่ึง  ท่ีอยู่ในความดูแลของกองบงัคบัการตาํรวจนคร
บาล 1  กองบญัชาการตาํรวจนครบาล  สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ  ท่ีทาํหนา้ท่ีให้บริการประชาชนและมีโอกาส
ใกลชิ้ดสมัผสักบัปัญหาของประชาชนมากท่ีสุด  ส่ิงท่ีประชาชนผูรั้บบริการคาดหวงัว่าจะไดรั้บกคื็อ  การบริการท่ี
น่าประทบัใจจากเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูใ้ห้บริการ  ความเป็นมิตรในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวงัผลตอบแทน  
และการไดรั้บการแกไ้ขปัญหาจากความเดือดร้อนท่ีประชาชนผูรั้บบริการไดรั้บ  ซ่ึงการใหบ้ริการประชาชนเป็น
การเช่ือมต่อระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานของภาครัฐ  โดยสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิงไดจ้ดัใหมี้การบริการ
ในดา้นต่างๆ เช่น  งานป้องกนัและปราบปราม  ( สายตรวจ )  งานจราจร  งานสืบสวน  งานสอบสวน  และงาน
อาํนวยการ  รวมทั้ งส่ิงอาํนวยความสะดวกในด้านอ่ืนๆ  และกาํลังพลหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อ
ให้บริการประชาชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน   
เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  ใน
สถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการ  ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  ผูท่ี้มาใชบ้ริการในสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง  เดือนมิถุนายน  
2552  จาํนวน  1,133  คน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ผูท่ี้มาใชบ้ริการของสถานีตาํรวจนครบาล
นางเล้ิง  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  ( purposive  sampling )  และขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie  และ  Morgan  ( 1970, p. 608 )  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  285  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามจาํนวน  1  ฉบบั  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  คือ  
ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อาย ุ  

สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา   และอาชีพ   ซ่ึงลกัษณะของคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  ( check  list )  
จาํนวน  5  ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการ
ใหบ้ริการประชาชน  ในสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5  ระดบั  ของลิเคิร์ท  ( Likert )  จาํนวน  33  ขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนผูม้าใชบ้ริการ  ในสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง  

โดยการขอความร่วมมือจากประชาชน  ใหช่้วยกรุณาตอบแบบสอบถามอยา่งตรงไปตรงมา  จาํนวน  285  คน  
และรอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง  โดยวิธีการเกบ็แบบสะดวก 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมาลง
รหัส ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-
test  และ F-test  ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  ของผูท่ี้มาใชบ้ริการในสถานีตาํรวจนครบาลนางเลิ้ง  โดยใชค่้าความถ่ีและ
ค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ  ในการปฏิบติัหน้าท่ีด้านการให้บริการตามความ
คิดเห็นของประชาชน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใชค่้าเฉล่ีย  ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( SD ) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการ  ตามความคิดเห็นของประชาชน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใช ้ t - test  
และ  F - test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณ  เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย  ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน  โดยใช้
วิธี  Lest  Significant  Difference  ( LSD )   
 
สรุปผลการวจิยั 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ  52.28  
อาย ุ 20-30  ปี  ร้อยละ  35.44  รองลงมา  อายไุม่เกิน  20  ปี  ร้อยละ  29.47  สถานภาพสมรสโสด  ร้อยละ  52.28  
รองลงมาสมรสร้อยละ 36.49  ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  ร้อยละ 46.67  รองลงมาปริญญาตรี  ร้อยละ  
25.26  อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั  ร้อยละ  32.28  รองลงมานกัเรียน/นกัศึกษา  ร้อยละ  60 

2.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ให้บริการประชาชน  ในสถานีตํารวจนครบาลนางเลิง้ 

ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีตาํรวจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

ด้านสถานที/่ส่ิงอํานวยความสะดวก  ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการ  อยู่ในระดบัมาก  
จาํนวน  10  ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบัคือ ทาํเลท่ีตั้งสถานีตาํรวจมีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางเขา้
ติดต่อขอรับบริการ ( X = 3.77)  มีป้ายบอกทางเขา้-ออก สถานีตาํรวจอย่างเห็นไดช้ดัทั้งกลางวนักลางคืน ( X = 
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3.69)  มีการแสดงภาพถ่าย/ตาํแหน่ง/หนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจผูใ้หบ้ริการเพื่อความสะดวกในการติดต่อ ( X = 
3.62)  มีการประชาสัมพนัธ์/เจา้หนา้ท่ีท่ีคอยใหค้าํแนะนาํใหค้าํปรึกษา/คู่มือและเอกสารใหค้วามรู้ ( X =  3.59)  มี
ป้ายแสดงถึงขั้นตอนของการให้บริการและบอกถึงจุดการให้บริการแต่ละเร่ืองอย่างชดัเจน ( X = 3.59)  มีการ
แบ่งการให้บริการของแต่ละฝ่ายออกเป็นส่วน ๆ โดยชัดเจน ( X = 3.56)  มีการจัดสถานท่ีท่ีมีความสะอาด 
สวยงาม และจดัอุปกรณ์อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ( X = 3.55)  ระยะเวลาในการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความ
เหมาะสมและรวดเร็ว ( X = 3.55)  มีการรวบรวมการใหบ้ริการในทุกดา้น  ไวใ้กลเ้คียงกนั  เพื่อความสะดวกและ
ใหบ้ริการเสร็จส้ิน ณ จุดเดียวบนสถานี ( X = 3.53)  มีส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูม้าติดต่อ  เช่น นํ้าด่ืม ท่ีนัง่
พกั หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ โทรศพัท์ ( X = 3.52)  และอยู่ในระดบัปานกลาง  จาํนวน  3  ขอ้  โดยมีค่าเฉล่ีย
ตามลาํดบั  คือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนาํอุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและมีความทนัสมยัมาใชใ้นการใหบ้ริการ ( X =  
3.48)  มีห้องสําหรับเยี่ยมญาติ พบทนาย ท่ีปรึกษากฎหมายและมีท่ีรองรับสําหรับคนพิการหรือผูสู้งอายุ ( X = 
3.45)  มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอและจดัใหผู้ม้าติดต่อใชบ้ริการอยา่งเป็นสดัส่วน ( X = 3.37) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า  มีจาํนวน  6  ขอ้  โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากตามลาํดบั  คือ  ความสะดวกในการติดต่อขอรับ
บริการ  ( X =  3.77)  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค  ตามลาํดบัก่อน/หลงั ( X = 3.68)  ความสะดวกท่ีไดรั้บ
จากการบริการในแต่ละขั้นตอน ( X = 3.65)  ขอ้ความแสดงขั้นตอนของการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน ( X = 3.57)  
ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการใหบ้ริการ ( X = 3.51)  ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม ( X = 
3.51)  และอยูใ่นระดบัปานกลาง  จาํนวน  4  ขอ้  โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั  คือ  ความน่าเช่ือถือ  ไวว้างใจ  ของการ
ใหบ้ริการ  ( X = 3.47)  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ( X = 3.47)  เจา้หนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ
และเอาใจใส่แก่ผูใ้ชบ้ริการ ( X = 3.46)  เจา้หนา้ท่ีเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการดาํเนินการ ( X = 3.46)  

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.48)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  อยูใ่นระดบั
มาก  จาํนวน  3  ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั  คือ  ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี ( X =  3.56)  
เจา้หนา้ท่ีมีความรู้  ความสามารถในการใหบ้ริการ ( X = 3.54)  และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความพร้อมของ
เจา้หน้าท่ี  ( X = 3.50)  และอยู่ในระดับปานกลาง  จาํนวน  7  ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั  คือ  เจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ( X = 3.49)  เจา้หนา้ท่ีมีความเพียงพอกบัปริมาณผูใ้ชบ้ริการ ( X = 
3.49)  ความสุภาพ อ่อนโยน กริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ ( X = 3.47)  เจา้หน้าท่ีมีบุคลิกภาพ และ
ท่าทางท่ีดีในการใหบ้ริการ ( X = 3.47)  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสมและเป็นกนัเอง ( X = 3.45)  ความ
ซ่ือสตัย ์สุจริต ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ( X = 3.42)  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม ไม่กลัน่แกลง้ ( X = 
3.41) 
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3.//การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
ปฏบัิติหน้าทีด้่านการให้บริการประชาชน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3.1.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการประชาชน  ท่ีมีเพศต่างกนั  พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายดา้น  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 

3.2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการประชาชน  ท่ีมีอายุต่างกนั  พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายดา้น  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  

3.3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีด้านการให้บริการประชาชน  ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน  พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  ในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายดา้น  ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

3.4.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีด้านการให้บริการประชาชน  ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ  และดา้นเจา้หน้าท่ี/
บุคลากรท่ีให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการให้บริการ  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

3.5.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีด้านการให้บริการประชาชน  ท่ีมีอาชีพต่างกัน พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการประชาชน  ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนท่ี 4  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการ
ให้บริการประชาชน  ในสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง โดยภาพรวม  พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการ โดยรวม  อยู่ในระดบัมาก  ( X = 3.62)  เม่ือพิจารณาตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่า  เพศ  อาย ุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  และอาชีพ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 
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อภปิรายผล 
ผลการวิจยั  ประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน  ใน

สถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง  ทาํให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนในการให้บริการของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  
ควรนาํมาอภิปราย  ดงัน้ี 

1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ  52.28  อาย ุ 20-30  ปี  ร้อยละ  35.44  สถานภาพ

สมรสโสด  ร้อยละ  52.28  ระดบัการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.  ร้อยละ  46.67  อาชีพ ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั  ร้อย
ละ  32.28   

2.  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการ
ให้บริการประชาชน  ในสถานีตํารวจนครบาลนางเลิง้   

ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หน้าท่ีตาํรวจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  โดยภาพรวม    อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

ด้านสถานที/่ส่ิงอํานวยความสะดวก  ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการให้บริการ โดยภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  เก่ียวกบัทาํเลท่ีตั้งสถานีตาํรวจมีความสะดวกและรวดเร็วใน
การเดินทางเขา้ติดต่อขอรับบริการ  มีป้ายบอกทางเขา้-ออก สถานีตาํรวจอย่างเห็นไดช้ดัทั้งกลางวนั กลางคืน  มี
การแสดงภาพถ่าย/ตาํแหน่ง/หน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจผูใ้ห้บริการ เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ  มีการ
ประชาสัมพนัธ์/เจา้หนา้ท่ีท่ีคอยใหค้าํแนะนาํใหค้าํปรึกษา/คู่มือและเอกสารใหค้วามรู้  มีป้ายแสดงถึงขั้นตอนของ
การใหบ้ริการและบอกถึงจุดการใหบ้ริการแต่ละเร่ืองอยา่งชดัเจน  มีการแบ่งการใหบ้ริการของแต่ละฝ่ายออกเป็น
ส่วน ๆ โดยชัดเจน  มีการจัดสถานท่ีท่ีมีความสะอาด สวยงาม และจัดอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ระยะเวลาในการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอน มีความเหมาะสมและรวดเร็ว  มีการรวบรวมการใหบ้ริการในทุกดา้นไว้
ใกลเ้คียงกนั เพื่อความสะดวกและใหบ้ริการเสร็จส้ิน  ณ  จุดเดียวบนสถานี  มีส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูม้า
ติดต่อ  เช่น นํ้ าด่ืม ท่ีนัง่พกั หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ โทรศพัท ์ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจนาํอุปกรณ์/เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ
และมีความทนัสมยัมาใชใ้นการให้บริการ  มีห้องสําหรับเยี่ยมญาติ พบทนาย ท่ีปรึกษากฎหมาย และมีท่ีรองรับ
สาํหรับคนพิการหรือผูสู้งอาย ุ มีสถานท่ีจอดรถเพยีงพอและจดัใหผู้ม้าติดต่อใชบ้ริการอยา่งเป็นสดัส่วน   

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของ
เจา้หน้าท่ีตาํรวจในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการให้บริการ โดยภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  เก่ียวกบัความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ  เจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการอยา่งเสมอภาค ตามลาํดบัก่อน/หลงั  ความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการแต่ละขั้นตอน  มีขอ้ความแสดง
ขั้นตอนของการให้บริการอย่างชัดเจน  ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ  ระยะเวลาในการ
ใหบ้ริการมีความเหมาะสม  ความน่าเช่ือถือ ไวว้างใจ ของการใหบ้ริการ  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสมํ่าเสมอ
และต่อเน่ือง  เจา้หน้าท่ีให้คาํแนะนาํและเอาใจใส่แก่ผูใ้ช้บริการ  เจา้หน้าท่ีเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดาํเนินการ 
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ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05  ส่วนประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีความคิดเห็นแตกต่างกบัประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดับมธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า ท่ีระดับความมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01  และแตกต่างกบัประชาชนท่ีมี
การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรที่ให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจในการปฏิบติัหน้าท่ีด้านการให้บริการ โดยภาพรวม  อยู่ในระดบัปานกลาง  ประชาชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  เก่ียวกบัความเหมาะสมในการแต่งกายของเจา้หนา้ท่ี  
เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความพร้อมของเจา้หน้าท่ี  
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั  เจา้หนา้ท่ีมีความเพียงพอกบัปริมาณผูใ้ชบ้ริการ  ความ
สุภาพ อ่อนโยน และกริยามารยาทของเจา้หนา้ท่ี  เจา้หนา้ท่ีมีบุคลิกภาพ และท่าทางท่ีดีในการใหบ้ริการ  เจา้หนา้ท่ี
ใหก้ารตอ้นรับท่ีเหมาะสมและเป็นกนัเอง   ความซ่ือสัตย ์สุจริต ของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ
ดว้ยความเป็นธรรมไม่กลัน่แกลง้     

3.//ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
ปฏบัิติหน้าทีด้่านการให้บริการประชาชน  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  3.1.  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจดา้นการใหบ้ริการ โดยภาพรวม  เพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2.  ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจด้านการให้บริการประชาชน โดยภาพรวมและพิจารณาเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  
  3.3.  ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจดา้นการให้บริการประชาชน โดยภาพรวมและพิจารณาเป็นรายดา้น  ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.4.  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจดา้นการใหบ้ริการประชาชน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการและดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ  
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
  3.5.  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจดา้นการใหบ้ริการประชาชน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น  พบว่าดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน  จะมีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า  จะมีความคิดเห็นแตกต่าง
กบัประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และประชาชนท่ีมี
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อาชีพผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจ  มีความคิดเห็นแตกต่างกบัประชาชนท่ีมีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั  และ
คา้ขายรายยอ่ย/อาชีพอิสระ  ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  และแตกต่างกบัประชาชนท่ีมีอาชีพ
นกัเรียน/นกัศึกษา  ท่ีระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ  พวงเพชร  สุคนธนพฒัธ์  (2548) ศึกษาเร่ือง  
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลบางมด  พบว่า
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการของสถานีตาํรวจนครบาลบางมดในภาพรวม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  ความพึง
พอใจดา้นปัจจยัภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ และวตัถุประสงคข์องการมา
ติดต่อกบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจนั้น  มีเพียงวตัถุประสงคข์องผูท่ี้มาติดต่อเท่านั้น  
ท่ีมีความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของ
แต่ละสายงานมีปัญหาสาํคญั  คือ  เจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย  ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการตอ้งรอนาน  เจา้หนา้ท่ีทาํงานล่าชา้  ท่ีนัง่มีไม่
เพียงพอ  และไม่มีเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  รุจิกานต ์ ทองแฉลม้ (2550)  ศึกษา
เร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  สถานีตาํรวจนครบาลดอนเมือง  พบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลดอนเมือง โดยภาพรวม  
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจ  สถานีตาํรวจนครบาลดอนเมือง จาํแนกตาม  เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน กลุ่มงานท่ีใช้
บริการ  มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  และความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
จาํแนกตามอาย ุ มีความพึงพอใจแตกต่างกนั  ซ่ึงสถานีตาํรวจควรไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ 
ในดา้นเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและทนัสมยั  มีการพฒันาดา้นบุคลากร  
ดว้ยการฝึกอบรม  สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  เพิ่มทกัษะและเทคนิควิธีการทาํงานให้บริการประชาชน  ความ
รวดเร็วและความกระตือรือร้นในการให้บริการ  ตลอดจนการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูม้ารับบริการ  เพื่อปรับ
กระบวนการทาํงานตลอดเวลา  รูปแบบการให้บริการ  และความเป็นธรรม  มีการอาํนวยความสะดวกและ
ใหบ้ริการให้เสร็จส้ิน  ณ  จุดเดียวบนสถานีตาํรวจ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการให้บริการ
และจะช่วยใหป้ระชาชนไดมี้ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง  ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการให้บริการ
ประชาชน  ในสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการนาํไปพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการประชาชนของสถานีตาํรวจนครบาลนางเล้ิงหรือสถานีตาํรวจอ่ืน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

1.  ดา้นสถานท่ี/ส่ิงอาํนวยความสะดวก  การเดินทางเขา้สถานีตาํรวจตอ้งมีความสะดวกและรวดเร็ว  
มีป้ายบอกทางเขา้-ออก อย่างชัดเจน  ควรจดัสถานท่ีจอดรถให้เพียงพอและเป็นสัดส่วนสําหรับผูม้าใช้บริการ  
สถานท่ีทาํการตอ้งมีความสะอาด เรียบร้อย  และมีการแสดงภาพถ่าย ตาํแหน่ง หนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ี  เพื่อความ
สะดวกในการติดต่อ  ควรมีป้ายแสดงถึงขั้นตอนในการบริการอย่างชัดเจน  และควรแยกการบริการแต่ละฝ่าย
ออกเป็นส่วนๆ อยา่งเห็นไดช้ดั  ควรนาํวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ท่ีทนัสมยัมาใช ้ เพื่อความรวดเร็วใน
การบริการแต่ละขั้นตอน  มีหอ้งสาํหรับเยีย่มญาติ พบทนาย หรือสาํหรับผูสู้งอาย/ุคนพิการ  และมีส่ิงอาํนวยความ
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สะดวกสาํหรับผูม้าติดต่ออย่างเพียงพอ  ควรมีการใหบ้ริการเสร็จส้ิน  ณ  จุดเดียว  บนสถานีตาํรวจ  เพื่อเป็นการ
เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติัใหป้ระชาชนรู้สึกพงึพอใจ 

2.  ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ  ควรจดัให้มีเจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์เพื่อคอยให้
คาํแนะนาํ  และอธิบายถึงขั้นตอนในการบริการกบัผูม้าใช้บริการอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน  เจา้หนา้ท่ีควร
ใหบ้ริการอยา่งเสมอภาคตามลาํดบัก่อน-หลงั  เพ่ือความสะดวกของผูม้าใชบ้ริการและใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว  
ไม่ควรใชร้ะยะเวลานานจนเกินไปทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการตอ้งรอนาน  ใหบ้ริการดว้ยความสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  เพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่  ใหผู้ใ้ชบ้ริการไวว้างใจ  และเป็นการสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ 

3.  ดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรท่ีให้บริการ  ควรจดัเจา้หน้าท่ีให้เพียงพอกบัปริมาณผูม้าใช้บริการ  
เจา้หนา้ท่ีควรแต่งกายใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามตาํแหน่งหนา้ท่ีและมีบุคลิกภาพท่าทางในการบริการท่ีดี  ให้การ
ต้อนรับผูม้าใช้บริการอย่างเหมาะสม  เป็นกันเอง  ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน  เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ  และจะตอ้งมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่  ต่อผูม้าใชบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต  โดยใหบ้ริการ
ดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาถึงปัญหาในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจในกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล  
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล  เพื่อทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีทาํใหข้า้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการใหบ้ริการประชาชน 

2.  ควรศึกษารูปแบบในการเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ในสถานีตาํรวจ
นครบาลอ่ืน ๆ  เพื่อนาํผลท่ีไดม้าศึกษาและพฒันาปรับปรุงคุณภาพในการใหบ้ริการประชาชน 
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การรับรู้วฒันธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของข้าราชการตํารวจ  
สถานีตํารวจนครบาลท่าพระ* 

Acknowledgement of organizational culture affecting to organizational binding  
of police at Thapra Police Station, Bangkok 

 
ดาบตาํรวจ พิเชษฐ ์ ทองอยู*่* 

Police Senior Sergeant Major Phichet  Thongyoo  
 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร 
ของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ และเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือ ขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ  จาํนวน 108  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ขา้ราชการตาํรวจมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ขา้ราชการตาํรวจมีการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ ดา้นความผูกพนั ดา้นโอกาสความกา้วหน้า ดา้นความมัน่คงและน่าเช่ือถือของ
องคก์ร และดา้นการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี
สถานภาพสมรส ต่างกนั มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความมัน่คงและน่าเช่ือถือขององคก์ร และ
ดา้นความผกูพนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และ 0.05   
 
Abstract 
 The purpose of this research were to study acknowledgement of organizational culture affecting to 
organizational binding of police at Thapra Police Station, Bangkok, and to compare acknowledgement of 
organizational culture affecting to organizational binding of police classified by demographic characteristics.  
The samples in this study were drawn 108 samples from police at Thapra Police Station, Bangkok The 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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questionnaire was used as a research tool.  Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test. 
 The findings revealed that police had acknowledgement of organizational culture affecting to 
organizational binding overall at high level. Considered item by item, the police had overall acknowledgement 
in high level ranking from large to small as follows:  binding, chance of progress, security and organizational 
reliability, and acceptance of organizational goal. The comparison results by mean of acknowledgement of 
organizational culture affecting to organizational binding of police classified by demographic characteristics 
were that: the police who had difference in marital status had different acknowledgement of organizational 
culture affecting to organizational binding overall in significant difference level at 0.01. Considered item by 
item, security and organizational reliability, and binding were different in significant difference level at 0.01; 
acceptance of organizational goal was different in significant difference level at 0.05.  Considered issue by 
issue, there was significant difference level at 0.01 and 0.05.  
 
ความนํา 
 ในทางสังคมวิทยากล่าวถึงมนุษยว์่าเป็นสัตว์สังคมท่ีต้องพึ่ งพาอาศยัและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิถีการดาํเนินชีวิต เป็นตน้ เม่ือส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมีการปฏิบติัสืบต่อมาและคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นส่ิงดีงามและนาํมาปฏิบติัต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาชา้นาน 
พฒันาเป็นค่านิยม ความเช่ือ บรรทดัฐาน และแบบแผนของพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีกลุ่มคนยึดถือปฏิบติัร่วมกนัซ่ึง
เรียกวา่ “วฒันธรรม” 
 องคก์รเป็นกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป มีการรวมตวักนัเขา้เป็นหน่ึงเดียวและร่วมกนัทาํงานใน
ลกัษณะกลุ่มท่ีมีการรวบรวมทรัพยากร และความพยายามของทุกฝ่ายมาดาํเนินการร่วมกนัโดยมุ่งท่ีจะดาํเนินการ
ใหบ้รรลุถึงผลสาํเร็จในเป้าหมายท่ีสูงข้ึน ซ่ึงไม่อาจทาํใหส้าํเร็จลงไดด้ว้ยการกระทาํโดยลาํพงั หรือโดยอิสระ  
 วฒันธรรมไม่ไดเ้ป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะการอยูร่่วมกนัในสังคมทัว่ไปเท่านั้น แต่จะพบว่าใน
องคก์รต่างๆ มีปรากฏการณ์ในเร่ืองดงักล่าวเช่นเดียวกนั ในมิติหน่ึงวฒันธรรมมีประโยชน์ต่อการช่วยจดัระเบียบ
และแกไ้ขปัญหาพื้นฐานบางเร่ืองของกลุ่มบุคคลในสงัคมหน่ึง ๆ  วฒันธรรมในองคก์รจะทาํหนา้ท่ีช่วยจดัระเบียบ
แบบแผน วิถีการดาํเนินชีวิตของสมาชิกให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกนั การศึกษาองคก์รในมุมมองเชิง
วฒันธรรม องคก์รเป็นชุมชนเล็ก ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยค่านิยม ความเช่ือ ธรรมเนียมและบรรทดัฐานท่ีทาํหนา้ท่ียึด
โยงสมาชิกองคก์รเขา้ดว้ยกนั และจะค่อย ๆ พฒันาข้ึนอย่างชา้ ๆ โดยไม่รู้ตวัจากการท่ีไดท้าํงานร่วมกนัมานาน
พอสมควร โดยส่ิงต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในองคก์รรุ่นใหม่โดยพึ่งพาสัญลกัษณ์ต่างๆ เป็นส่ือ เช่น 
เร่ืองเล่า พิธีการ งานฉลอง ตาํนานการก่อตั้งหน่วยงาน เป็นตน้ เทียบกบัแนวการศึกษาองคก์รในอดีตจะใชก้ลยทุธ์ 
เป้าหมาย นโยบาย กฎระเบียบ จะถูกถ่ายทอดผา่นคู่มือพนกังาน การฝึกอบรมสัมมนา การประชุม ฯลฯ เกาะเก่ียว
สมาชิกองคก์รเขา้ดว้ยกนั 
 ความผูกพนัเป็นปัจจยัสําคญัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร และยงัเป็น
แรงผลกัดนัใหบุ้คคลมีความรู้สึกเช่ือมัน่ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององคก์ร อีกทั้งเต็มใจท่ีจะทาํงานเพื่อองคก์ร 
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อนัเน่ืองมาจากความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ขององคก์ร ซ่ึงจะส่งผลให้องคก์รประสบความสําเร็จ ความ
ผกูพนัต่อองคก์รเป็นลกัษณะท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ และการเก่ียวขอ้งดว้ยกบัองคก์ร และความ
ตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป ความผกูพนัยงัแสดงออกมาทางความจงรักภกัดีต่อองคก์ร เป็นส่ิง
ท่ีบุคคลกระทาํต่องานของตนอย่างเต็มท่ี เพื่อช่วยในการบรรลุซ่ึงผลสําเร็จขององค์กรให้มีความมัน่คงต่อไป 
นอกจากน้ีความผูกพนัต่อองคก์รยงัเป็นตวัพยากรณ์พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร โดยเฉพาะอตัราการเปล่ียน
งาน การขาดงาน ถือไดว้่าเป็นตวัพยากรณ์ท่ีดีกว่าความพึงพอใจในการทาํงาน เช่น ขา้ราชการบางคนอาจจะไม่
พอใจผูบ้งัคบับญัชา หรือไม่พอใจระบบระเบียบบางอยา่ง หากแต่มีความผกูพนัต่อองคก์รสูง ก็อาจจะลบลา้งความ
ไม่พึงพอใจนั้นได ้ 
 จะเห็นไดว้่าทั้งวฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร มีความสําคญัต่อองคก์รเป็นอย่าง
มาก โดยความผกูพนัต่อองคก์รเป็นความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อองคก์ร ในขณะท่ีวฒันธรรมองคก์ร 
เป็นเร่ืองของการรับรู้ถึงค่านิยม ความเช่ือ ความเขา้ใจ พฤติกรรม ของสมาชิกภายในองคก์รท่ียึดถือปฏิบติัร่วมกนั 
จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าในสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ ขา้ราชการตาํรวจมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์รระดบัใด และ
การรับรู้วฒันธรรมองคก์ร จะมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการตาํรวจอย่างไร  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่า
พระ ซ่ึงจะทาํใหท้ราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างใหข้า้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ 
เกิดการรับรู้วฒันธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับความตอ้งการขององค์กร และเพื่อเสริมสร้างให้
พนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รและพร้อมท่ีจะทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี มีผลงาน
เป็นท่ีน่าพงึพอใจ และส่งผลดีต่อสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระต่อไป   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ สถานี
ตาํรวจนครบาลท่าพระ 
 2.//เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 การรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนคร
บาลท่าพระ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั     
   ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา  เป็นขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ   จาํนวน  150  นาย 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือขา้ราชการท่ีปฏิบติังานท่ีสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการ
สุ่มตวัอย่าง อยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie  และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  108 นาย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัชั้นยศ 
 ส่วนท่ี 2  การรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการตาํรวจ  ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน  22  ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ปฏิบติังานท่ีสถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ ได้ตอบแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่าง
กรอกขอ้มูล จาํนวน 108 นาย และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 108 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  และ  
F-test   ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์การรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ โดย
ใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนการรับรู้วฒันธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้ t-test  และ F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ LSD (Least Significant Difference) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ41 ปี – 50 ปี ร้อยละ 51.85รองลงมา 30 ปี– 40 ปี 
ร้อยละ 23.15   สถานภาพสมรส ร้อยละ 88.89  รองลงมา โสด ร้อยละ 7.41  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 75.93  รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 19.44  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน10 ปี – 20 ปี ร้อยละ 45.37  
รองลงมา 21 ปี – 30 ปี ร้อยละ 31.48   ระดบัชั้นยศชั้นประทวน ร้อยละ 75.00  และชั้นสญัญาบตัร ร้อยละ 25.00 
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 2.  การวิเคราะห์การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของข้าราชการตํารวจ
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถาม มีการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านความมัน่คงและน่าเช่ือถือขององค์กร 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีการรับรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.67 – 3.90)  5 รายการ คือ 
 1.  องคก์รมีระดบัชั้นการบงัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม 
 2.  ท่านเต็มใจท่ีจะเป็นตวัแทนขององคก์รเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ   
 3.  องคก์รมีการกระจายอาํนาจการปกครองอยา่งเหมาะสม 
 4.  เป้าหมายการทาํงานของท่านสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
 5.  ท่านรู้สึกวา่องคก์รช่วยใหมี้ความรู้ และทกัษะหลายดา้น 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 41 ปี - 50 ปี  สถานภาพสมรส ทุก
ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 10 ปี,  10 ปี  - 20 ปี และ 21 ปี –   30 ปี ทุกระดบัชั้นยศ 
 ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีการรับรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.64)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X =  3.67 – 3.79) จาํนวน  4 รายการ คือ  
 1.  ทุกคนในองคก์รตอ้งสามารถทาํงานไดห้ลายตาํแหน่งหนา้ท่ี 
 2.  องคก์รมีการกาํหนดเป้าหมายและระยะเวลาท่ีจะทาํใหส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 3. องคก์รมีการส่งเสริมใหต้ั้งเป้าหมายในการปฏิบติังาน 
 4.  องคก์รมีการทาํงานร่วมกนัแบบเป็นทีมและรับผดิชอบเป็นทีม 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอายุ 30 ปี – 40 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 30 ปีข้ึนไป ระดบัชั้นประทวน 
 ด้านโอกาสความก้าวหน้า 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีการรับรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.75)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.51 – 3.97) ทุกรายการ คือ 
 1.  ท่านพร้อมท่ีทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เพือ่ความสาํเร็จขององคก์ร 
 2.  ท่านรู้สึกวิตกกงัวลเม่ือทาํงานไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 
 3.  ท่านเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงแมจ้ะตอ้งมาทาํงานในวนัหยดุ 
 4.  ท่านใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกบัเพ่ือนร่วมงานเป็นอยา่งดี 
 5.  ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเสมอภาคกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่แตกต่างกนั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุตํ่ากว่า 30 ปี , 30 ปี – 40 ปี และ 41 ปี –    50 ปี 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 10 ปี , 10 
ปี  - 20 ปี และ 21 ปี – 30 ปี และระดบัชั้นสัญญาบตัร 
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 ด้านความผูกพนั 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีการรับรู้  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.88)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.86 – 4.24) ทุกรายการ คือ 
 1.  ท่านรู้สึกภูมิใจและมีเกียรติท่ีไดท้าํงานในองคก์รแห่งน้ี 
 2.  ท่านสามารถพดูถึงองคก์รของท่านต่อคนอ่ืนไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ 
 3.  ท่านทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 4.  ท่านคิดอยูเ่สมอวา่องคก์รน้ีเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของท่าน 
 5.  เม่ือเวลาผา่นไปนานข้ึน ท่านรู้สึกจงรักภกัดีต่อองคก์รมากข้ึน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัขา้ราชการตาํรวจอายุ 30 ปี – 40 ปี,  41 ปี – 50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป สถานภาพ 
สมรส  ทุกระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 10 ปี, 10 ปี – 20 ปี และ 30 ปีข้ึนไปทุกระดบัชั้น
ยศ 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้วฒันธรรมองค์กรที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของข้าราชการ
ตํารวจ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์   
 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการรับรู้วฒันธรรม
องค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
 ด้านความมัน่คงและน่าเช่ือถือขององค์กร 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุ ต่างกัน มีการรับรู้ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01จาํนวน 1 รายการ คือ เป้าหมายการ
ทาํงานของท่านสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านเต็มใจท่ีจะเป็น
ตวัแทนขององคก์ร เขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ เป้าหมายการทาํงานของท่านสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ   
 1.  องคก์รมีการกระจายอาํนาจการปกครองอยา่งเหมาะสม 
 2.  ท่านเตม็ใจท่ีจะเป็นตวัแทนขององคก์ร เขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
องคก์รประเมินผลเล่ือนตาํแหน่งไม่เนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
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 ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี อายุ ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ เม่ือเกิดปัญหา
ข้ึนในงานทุกคนจะตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบ 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี สถานภาพสมรส  ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่าง   มีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
องคก์รของท่านมีการทาํงานร่วมกนัแบบเป็นทีมและรับผดิชอบเป็นทีม 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  องคก์รใหอิ้สระในการ
คิดวิธีการทาํงานไดด้ว้ยตนเอง 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ทุก
คนในองคก์รตอ้งสามารถทาํงานไดห้ลายตาํแหน่งหนา้ท่ี 
 ด้านโอกาสความก้าวหน้า 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีสถานภาพสมรส ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ 
คือ ท่านรู้สึกวิตกกงัวลเม่ือทาํงานไม่สาํเร็จตามเป้าหมาย 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี ระดบัการศึกษา ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  ท่าน
ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานกบัเพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี 
 ด้านความผูกพนั 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุ ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านรู้สึกภูมิใจ
และมีเกียรติท่ีไดท้าํงานในองคก์รแห่งน้ี 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  ท่านคิดอยู่เสมอว่า
องคก์รน้ีเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของท่าน 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี สถานภาพสมรส ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ ท่านคิดอยูเ่สมอวา่องคก์รน้ีเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของท่าน 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
 1.  ท่านรู้สึกภูมิใจและมีเกียรติท่ีไดท้าํงานในองคก์รแห่งน้ี 
 2.  ท่านทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 รายการ 
คือ ท่านรู้สึกภูมิใจและมีเกียรติท่ีไดท้าํงานในองคก์รแห่งน้ี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 298

 ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ท่านรู้สึกภูมิใจและมีเกียรติท่ีไดท้าํงานในองคก์รแห่งน้ี 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ สถานี
ตาํรวจนครบาลท่าพระ  ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัขา้ราชการตาํรวจ ประกอบดว้ย  อาย ุสถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัชั้นยศ  และผลการเปรียบเทียบการรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขา้ราชการตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41 ปี – 
50 ปี  ร้อยละ 51.85  สถานภาพสมรส ร้อยละ 88.89  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 75.93  ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน 10 ปี – 20 ปี ร้อยละ 45.37  และระดบัชั้นยศ ชั้นประทวน ร้อยละ 75.00   
 2.  การวิเคราะห์การรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ จาํแนกตามดา้นต่าง ๆ พบว่า  ดา้นความมัน่คงและน่าเช่ือถือขององคก์ร ขา้ราชการ
ตาํรวจมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69)  ดา้นการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร ขา้ราชการตาํรวจ
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.64) ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.75)  ดา้นความผูกพนั ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.88) 
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้วฒันธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของ
ขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สรุปไดว้า่ 
   3.1  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี อายุ  ระดบัการศึกษา ต่างกนั  มีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.2  ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีสถานภาพสมรส  และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น 
ในภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ วิสิษฐ์  วฒันพงษ์พิทกัษ์ (2549) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อ
องคก์รของขา้ราชการตาํรวจ สังกดักองบงัคบัการอาํนวยการ กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ผลจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในกองบงัคบัการอาํนวยการ 
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล ของขา้ราชการตาํรวจสังกดักองบงัคบัการอาํนวยการ กองบญัชาการตาํรวจนคร
บาล ท่ีแกตกต่างกนัมีผลใหเ้กิดความผูกพนัต่อองคก์รท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีตวัแปรดา้นโครงสร้างขององคก์ร 
คุณลกัษณะของงานและบทบาทในการทาํงาน ประสบการณ์การทาํงาน ของขา้ราชการตาํรวจ มีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองค์กร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรพร  สุทธิโส (2550)  ศึกษาเร่ือง การรับรู้วฒันธรรม
องคก์าร ความผูกพนัต่อองคก์ารและพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์ พบว่า 
ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นความรู้สึก ดา้นการคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
การทาํงาน และความผูกพนัต่อองค์กรด้านความรู้สึก การรับรู้วฒันธรรมองค์กรด้านการตัดสินใจ การรับรู้
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วฒันธรรมองคก์ารดา้นความรับผิดชอบ และความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน เป็นตวัแปรท่ีสามารถร่วม
พยากรณ์พฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สมบติั วรรธนะวานิชกูล (2549) ศึกษาเร่ือง การรับรู้วฒันธรรมองคก์รและความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีมีผลต่อ
ความตั้ งใจจะลาดออกของพนักงาน : กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั มีผลใหเ้กิดความผกูพนั
ต่อองค์กรท่ีแตกต่างกนั และตัวแปรด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านการตดัสินใจ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
คุณลกัษณะของงาน บาทบาทในการทาํงาน ประสบการณ์การทาํงาน ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก โดย
รู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัต่อหน่วยงาน ความรู้สึกคาดหวงัของตนท่ีได้รับการตอบสนองจากหน่วยงาน มี
ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้วฒันธรรมองคก์รและความผูกพนัต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีร่วมพยากรณ์พฤติกรรม
การทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นขอ้มูลซ่ึงผูบ้ริหาร ขา้ราชการตาํรวจควรนําไปพิจารณา ปรับปรุง การ
บริหารจดัการดา้นต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน สวสัดิการ ไดแ้ก่ ท่ีพกัอาศยั เบ้ียเล้ียง อาหาร เคร่ือง
แต่งกาย วสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง การจดักาํลงั
พลอย่างเพียงพอ เพื่อให้ขา้ราชการตาํรวจท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นระยะเวลานาน ๆ ไดมี้โอกาสพกัผ่อน การให้ขวญั
และกาํลงัใจ ยอมรับความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือเป็นการสร้างเสริมความผกูพนัต่อองคก์รใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  การรับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลท่าพระ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาปรับปรุงเก่ียวกบัการ
รับรู้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นความมัน่คงและน่าเช่ือถือขององคก์ร  องคก์รควรมีเป้าหมายท่ีชดัเจน มีความน่าเช่ือถือ มัน่คง 
เพือ่สร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ขา้ราชการตาํรวจ 
 2.  ดา้นการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร  ควรใหข้า้ราชการตาํรวจทุกนายสามารถปฏิบติังานไดห้ลาย
ตาํแหน่งหนา้ท่ี และควรกาํหนดระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 3.  ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ควรมีการใหโ้อกาสแก่ขา้ราชการตาํรวจชั้นผูน้อ้ย และมีความประพฤติ
ดีใหรั้บการพิจารณาความดีความชอบ และใหโ้อกาท่ีจะโยกยา้ยออกไปปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีเห็นสมควรถือเป็นการให้
โอกาสใหข้า้ราชการตาํรวจปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
 4.  ดา้นความผกูพนั ควรมีการสร้างความมัน่ใจใหก้บัขา้ราชการตาํรวจ เพื่อใหข้า้ราชการตาํรวจคิดอยู่
เสมอว่าองคก์รน้ีเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของเขา เพือ่ท่ีจะมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป  
 1.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนักบัองคก์รของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล  7  
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 2.  ความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 7  กองบญัชาการ
ตาํรวจนครบาล 
 3.  การรับรู้วฒันธรรมองคก์รและความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการตาํรวจ กองบญัชาการตาํรวจ
นครบาล 
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อุปสรรคในการปฏิบัตงิานบริการของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ กองบังคบัการตาํรวจนครบาล 9* 
Obstacles in police service at Division 9 Metropolitan police bureau 

 
ดาบตาํรวจไกรษร  แจ่มอาํพร** 

Police Senior Sergeant Major Kaison Jamamporn 
 

บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 9 และเพ่ือเปรียบเทียบอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติังานบริการ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 
9  จาํนวน 92  นาย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจัยพบว่า  เจ้าหน้าท่ีตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกับอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นดา้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทุกดา้น  เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ยคือ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นบุคลากร ดา้นการปฏิบติังาน
บริการ ดา้นสถานท่ีทาํงานและวสัดุอุปกรณ์  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้น
ยศ และอตัราเงินเดือน  ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปสรรค
ในการปฏิบติังานบริการในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศ และอตัราเงินเดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นการปฏิบติังาน
บริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
 
Abstract 
 The purpose of this research were to study obstacles in police service at Division 9 Metropolitan 
police bureau , and to compare obstacles in the police service classified by demographic characteristics. The 
samples in this study were drawn 92 samples from police providing service at Division 9 Metropolitan police 
bureau.  The questionnaire was used as a research tool.  Data were analyzed by using frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The findings revealed that police had opinions about obstacles in providing service overall at 
medium level. Considered item by item, the police had overall opinions in medium level every side ranking 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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from large to small as follows: salary and welfare, personnel, providing service, workplace and equipment. The 
comparison results by mean of opinions about obstacles in police service classified by demographic 
characteristics are that: the police who had differences in level of position, salary rate had different opinions 
about obstacles in providing service overall in significant difference level at 0.01, the police who had different  
education level had different opinions about  obstacles in providing service overall in significant difference 
level at 0.05. Considered item by item the police who had difference in position level and salary rate had 
different overall opinions about providing service in significant difference level at 0.01 and 0.05 respectively. 
 
ความนํา 
                 ปัจจุบนัสภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้มแก่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจและประชาชน  มีอตัราการเกิดคดีต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
ตอ้งรับภาระหนา้ท่ีหนกัมากยิ่งข้ึน  นอกจากภารกิจหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในดา้นการรักษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนแลว้ เจา้หนา้ท่ีตาํรวจยงัตอ้งมีภารกิจในดา้นอ่ืน ๆ อีก เช่น ดา้นการรักษาความ
มัน่คงภายในประเทศ การใหบ้ริการทางสังคมแก่ประชาชน และยงัตอ้งนาํยทุธวิธีใหม่ ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
ได้แก่ การนําหลักการของตาํรวจชุมชนสัมพนัธ์มาเสริมในการปฏิบัติงาน  เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และระวงัอุบติัภยัต่าง ๆ  ภารกิจของเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจนอกจากจะตอ้งรับผดิชอบงานตามท่ีกล่าวแลว้  เวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานยงัไม่มีวนัหยดุ และตอ้งพร้อมท่ี
จะปฏิบติังานได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ของตาํรวจให้เป็นคนของประชาชน ต้องมีการ
ปรับปรุงการทาํงานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นดา้นตวัของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเอง หรือสถานท่ีท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน
จะตอ้งสะดวกสบาย  
 จากการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา พบว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจของ
ประชาชนมากนกั เน่ืองจากมีปัญหาอุปสรรคอยูห่ลายประการ เช่น สภาพปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้างอตัรากาํลงัของ
สถานีตาํรวจ คือ มีกาํลงัของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ และปริมาณงานไม่สมดุลกนั เจา้หน้าท่ีตาํรวจมีไม่เพียงพอท่ีจะ
ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความสะดวก รวดเร็วได ้และจากสภาพปัญหาเก่ียวกบัตวัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเอง เช่น การ
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และการขาดจิตสาํนึกในหนา้ท่ี เป็นตน้   เพื่อปรับปรุง และพฒันาสถานีตาํรวจ ยกระดบั
คุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบติังานของสถานีตาํรวจให้สูงยิ่งข้ึน การให้บริการประชาชนเกิดความสะดวก
รวดเร็วเสมอภาค เป็นธรรม เป็นท่ีพึงพอใจต่อประชาชนท่ีมารับบริการท่ีสถานีตาํรวจ  ซ่ึงในบางคร้ังเจา้หนา้ท่ี
ตาํรวจมีกาํลงัไม่เพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ีอีกดว้ย 
 การบริการเป็นหนา้ท่ีท่ีสาํคญัยิง่ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาล 
ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานใกลชิ้ดกบัประชาชนท่ีอยูใ่นอาณาบริเวณท่ีรับผดิชอบตลอด 24 ชัว่โมง   เจา้หนา้ท่ีตาํรวจควรมี
การปรับตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ หากการปรับตวัเป็นไปโดยลาํพงั ไม่มีผูส้นบัสนุนใหก้าํลงัใจ 
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีการเสริมสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบติัหน้าท่ี ทาํให้การปฏิบติัหนา้ท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือ  ถา้เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีจิตสํานึกในการปฏิบติัหน้าท่ีต ํ่า ก็จะก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย ทอ้แท ้
หมดกาํลงัใจ และส่งผลต่อความลม้เหลวในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ซ่ึงปัจจุบนัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ บาง
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หน่วยงานยงัขาดแคลนบุคลากรท่ีปฏิบติังาน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณและค่าตอบแทนใน
การปฏิบติังานนอกเวลา ดงันั้นการได้รับการสนับสนุนและสามารถทราบถึงสาเหตุของการก่อจิตสํานึกท่ีดี ก็
น่าจะส่งผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปไดด้ว้ยดี เป็นท่ีพึงพอใจของสงัคม   
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพือ่ศึกษาอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 9 
 2.//เพื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 อุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่าง
กนั     
   ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา  เป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติังานบริการ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 9  
จาํนวน 120 นาย 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีปฏิบติังานบริการ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 9 เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling)   และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตาราง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie  และ Morgan (1970, p.608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  92 นาย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   2.1  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา  ระดบัชั้นยศ  
อายรุาชการ และอตัราเงินเดือน 
 2.2  อุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน  24 ขอ้ แบ่งออกเป็น ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ีทาํงานและ
ดา้นวสัดุอปุกรณ์ ดา้นการปฏิบติังานบริการ และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ี
ปฏิบติังานบริการในกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 9 โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล 
จาํนวน  92  นาย และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 92 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
1000.00 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  และ 
F-test   ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์อุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ  
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Differnce (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ41 ปี – 50 ปี ร้อยละ 42.39  รองลงมาอาย ุ30 ปี – 
40 ปี ร้อยละ 41.31  ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 65.22 รองลงมาปริญญาตรี  ร้อยละ 31.52  ระดบัชั้น
ยศ ชั้นประทวน ร้อยละ 88.04  และชั้นสัญญาบตัร ร้อยละ 11.96  อายรุาชการตาํรวจ 10 ปี – 20 ปี ร้อยละ 46.74 
รองลงมา 21 ปี – 30 ปี ร้อยละ 23.91 อตัราเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 47.83  รองลงมา 10,000 – 
15,000 บาท ร้อยละ 32.61   
 2.  การวเิคราะห์อุปสรรคในการปฏบัิติงานบริการของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
 เจ้าหน้าท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการ ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.96)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านบุคลากร 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.01)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.87 – 3.21) ทุกรายการ คือ   
 1.  ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานไม่ดีพอ 
 2.  เจา้หนา้ท่ีงานบริการไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจาก เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอ่ืน ๆ ในสถานีตาํรวจ 
 3.  การปฏิบติังานยงัไม่มีความทุ่มเทและรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ีเท่าท่ีควร                                                                                      
 4.  เพือ่นร่วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีมีการทาํงานเป็นทีมและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจทุกกลุ่มอาย ุ ทุกระดบัการศึกษา  ทุกระดบัชั้นยศ อายรุาชการ 10 
ปี – 20 ปี, 21 ปี – 30 ปี และ 30 ปีข้ึนไป อตัราเงินเดือน นอ้ยกว่า 10,000 บาท, 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 
– 20,000 บาท 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 305

 ด้านสถานท่ีทํางานและวสัดุอุปกรณ์ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   ( X =2.77)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =  2.59 – 3.16) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ  
 1.  ท่านตอ้งใชเ้งินส่วนตวัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังานเป็นประจาํ 
 2.  สถานท่ีทาํงานคบัแคบไม่เหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 
 3.  การจดัสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานเหมาะสม เช่น แสงสวา่ง ความสะอาด ฯลฯ 
 4.  ยานพาหนะ เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัยานพาหนะ มีเพียงพอต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 
 5.  เคร่ืองมือส่ือสาร เช่น โทรศพัท ์โทรสาร วิทยส่ืุอสาร มีเพียงพอในการปฏิบติังาน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ อายุ 30 ปี  - 40 ปี และ 50 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน อายุราชการ 10 ปี – 20 ปี และ 21 ปี – 30 ปี อตัราเงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท 
และ 15,001 – 20,000 บาท 
 ด้านการปฏบัิติงานบริการ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง     ( X =2.96)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.74 ) จาํนวน 1 รายการ คือแบบฟอร์ม เอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการปฏิบติังานมีเพยีงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ อาย ุ50 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้น
สัญญาบตัร อายรุาชการ 10 ปี – 20 ปี , 21 ปี – 30 ปี และ 30 ปีข้ึนไป  อตัราเงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ 
15,001 – 20,000 บาท 
 ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X = 3.11)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.97) จาํนวน 1 รายการ คือท่านคิดว่าการเพิ่มสวสัดิการใน
ดา้นต่าง ๆ เช่น เงินตอบแทนพเิศษ จะทาํใหมี้กาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี และ 30 ปี  - 40 ปี การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวน  อายรุาชการนอ้ยกว่า 10 ปี และ 10 ปี – 20 ปี  อตัราเงินเดือนนอ้ยกว่า 10,000 บาท 
และ  10,000  – 15,000 บาท  
 3.  การเปรียบเทียบอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์   
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุ อายรุาชการ ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศ และอตัราเงินเดือน ต่างกนั มีความ
คิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมี ระดบัการศึกษา 
ต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี 
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 ด้านบุคลากร 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ   การ
ปฏิบติังานยงัไม่มีความทุ่มเทและรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ีเท่าท่ีควร     
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
ปฏิบติังานยงัไม่มีความทุ่มเทและรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ีเท่าท่ีควร                                                                                                                      
 ด้านสถานทีท่าํงานและวสัดุอุปกรณ์ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงานได้
จดัหาวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติังานพร้อมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานอยา่งเพียงพอ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น  โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  
ยานพาหนะ เช่น รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัยานพาหนะ มีเพยีงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่าน
ตอ้งใชเ้งินส่วนตวัซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังานเป็นประจาํ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ยานพาหนะ เช่น รถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์และนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัยานพาหนะ มีเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่าน
ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานพร้อมกบัวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานอยา่งเพียงพอ 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หน่วยงานไดจ้ดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอ 
 ด้านการปฏิบัติงานบริการ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ   
 1. หน่วยงานมีการจดัอตัรากาํลงัในการปฏิบติังานบริการไวอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.  ท่านคิดวา่งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีน่าเบ่ือ จาํเจ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น  โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  
การกาํหนดนโยบายในการปฏิบติังานดา้นบริการมีความชดัเจนและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  
 1.  การจดัตารางเวรของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจดา้นงานบริการมีความเหมาะสม 
 2.  การกาํหนดนโยบายในการปฏิบติังานดา้นบริการมีความชดัเจนและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ แบบฟอร์ม เอกสารต่าง 
ๆ ของทางราชการท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 รายการ คือ  ท่านไดรั้บ
การศึกษาและฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานตลอดเวลา 
 เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ ท่านไดรั้บการศึกษาและฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ตลอดเวลา 
 ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ขาด
งบประมาณคา่ตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลา 
 และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีทาง
หน่วยงานใหต้าํรวจเพียงพอกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั 
 เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ 
รายไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตาํรวจ เพยีงพอท่ีจะเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กรณีศึกษา : กองบงัคบัการตาํรวจ
นครบาล 9   ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ดา้นบุคลากร ดา้นสถานท่ี
ทาํงานและวสัดุอุปกรณ์ ดา้นการปฏิบติังานบริการ และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ควรนาํมาอภิปรายผล 
ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   เจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาย ุ41 ปี – 
50 ปี ร้อยละ 42.39  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 65.22  ระดบัชั้นยศ ชั้นประทวน ร้อยละ 88.04  อายุ
ราชการตาํรวจ 10 ปี – 20 ปี  ร้อยละ 46.74  อตัราเงินเดือน 15,001 บาท – 20,000 บาท ร้อยละ 47.83   
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 2.  การวเิคราะห์อุปสรรคในการปฏบัิติงานบริการของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
  อุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กรณีศึกษา: กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 9  
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ มีความคิดเห็นเก่ียวอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
2.96)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลาํดับจากค่ามากไปน้อย คือ ด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ( X = 3.11)  ดา้นบุคลากร ( X = 3.01)  ดา้นการปฏิบติังานบริการ ( X = 2.96)  และ
ดา้นสถานท่ีทาํงานและวสัดุอุปกรณ์ ( X = 2.77)   
 3.  การเปรียบเทียบอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจ้าหน้าที่ตํารวจ จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการ ของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เจา้หน้าท่ีตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศ อตัราเงินเดือน และระดบัการศึกษา ต่างกนั มี
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นบุคลากร  ดา้นสถานท่ีทาํงานและวสัดุอุปกรณ์ และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ขา้ราชการ
ตาํรวจจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 เช่น ขอ้ 7. หน่วยงานได้
จัดหาวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ขอ้ 9. ยานพาหนะ เช่น รถยนต ์
รถจกัรยานยนต ์และนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัยานพาหนะ มีเพียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ขอ้ 21. ขาดงบประมาณ 
ค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน นอกเวลา ขอ้ 22. สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีทางหน่วยงานใหต้าํรวจเพียงพอกบัค่าครองชีพ
ในปัจจุบนั 
 ดา้นการปฏิบติังานบริการ ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัชั้นยศ และอตัราเงินเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 เช่น ขอ้ 13. หน่วยงานมีการจดัอตัรากาํลงัในการปฏิบติังาน
บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม ขอ้ 16. การกาํหนดนโยบายในการปฏิบติังานดา้นบริการชดัเจน และสามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ ขอ้ 17. ท่านไดรั้บการศึกษา และฝึกอบรม ความรู้ เก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบติังานตลอดเวลา 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ สุเทพ  โตอ้ิม (2541) ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานบนขบวนรถไฟของเจา้หน้าท่ีตาํรวจรถไฟ โดยตาํรวจรถไฟมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูโ้ดยสาร ผลการวิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจรถไฟท่ีปฏิบติังานบนขบวนรถไฟ 
ท่ีมีปัจจยัภูมิหลงัทางสังคม โดยตวัแปรดา้น อายุ ระดบัการศึกษา อตัราเงินเดือน ภูมิลาํเนาเดิม สภาพครอบครัว 
สภาพการสมรส ระดบัชั้นยศ อายรุาชการ จาํนวนผูอ้ยูใ่นอุปการะ สภาพท่ีอยูอ่าศยั การฝึกอบรมฯ มีผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานบนขบวนรถไฟ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ตัวแปรด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ี ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมฯ 
ผลตอบแทนในการปฏิบติังาน ทศันคติต่อการปฏิบติังาน อตัราของเจา้หนา้ท่ีฯ ปริมาณวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณท่ี
ไดรั้บ ความร่วมมือในการทาํงาน และการประสานงาน ความเป็นกนัเองกบัผูบ้งัคบับญัชา การส่ือสารภายในและ
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ภายนอกขบวนรถไฟ การประสานกบัหน่วยงานขา้งเคียง ความร่วมมือในการทาํงานจากพนกังานรถไฟ มีผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานบนขบวนรถไฟ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ยอดเยีย่ม กรรณสูต (2545)  ศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสันติบาล 
ศึกษาเฉพาะกรณี กองตาํรวจสันติบาล 1 พบว่า  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 40 – 50 ปี  มีอายรุาชการ
ระหว่าง 16 – 20 ปี  สําหรับดา้นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีปัญหาและ
อุปสรรคดา้น วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการงบประมาณ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
กฎหมายและกฎระเบียบ อยูใ่นระดบัปานกลาง  และมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เชษฐา โพนทอง (2547) ศึกษา
เร่ือง ปัญหาและอุปสรรคของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสายตรวจป้องกนัและปราบปรามกบัการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมบนสะพานลอย: ศึกษาเฉพาะกรณีกองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 2   พบว่า พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
สายตรวจส่วนใหญ่ยศท่ีได้รับในปัจจุบันอยู่ระหว่าง สิบตํารวจตรี – สิบตํารวจเอก มีการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจอุปกรณ์เคร่ืองมือในการปฏิบติังานส่วนใหญ่เช่น อาวุธปืน
และเคร่ืองกระสุนรวมถึงวิทยุส่ือสาร ยงัมีไม่เพียงพอและประสิทธิภาพด้อย ทาํให้ขาดประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน  ตอ้งดาํเนินการจดัซ้ือเอง ยานพาหนะหน่วยงานจดัดาํเนินหาให ้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรีดา 
คงจดั (2542) ศึกษาเร่ือง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการปราบปรามยาเสพติดระดบัสถานีตาํรวจ: ศึกษา
เฉพาะกรณีสถานีตาํรวจในเขตกองบญัชาการตาํรวจนครบาล พบว่า เจา้หนา้ท่ีตาํรวจมีปัญหาดา้นตวับทกฎหมาย
และการดําเนินคดีมากท่ีสุด มีปัญหาในด้านวสัดุอุปกรณ์ และในด้านการปราบปรามอยู่ในเกณฑ์มาก  และ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจควรพยายามปรับเปล่ียนยทุธวิธีในการปฏิบติัใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ 
และกระบวนการยุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  กรณีท่ีมีปัญหาถูกลั่นแกล้งร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งตรวจสอบขอ้เทจ็จริงอยา่งรอบคอบ และใหค้วามเป็นธรรม 
 จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงใหท้ราบถึงอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการ ควรมีการจดัหาดา้นอตัรา
กาํลงัคนวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม สําหรับใช้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและมีจาํนวนเพียงพอกบัความ
ตอ้งการในการปฏิบติังาน มีการตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และลดขั้นตอนในการเบิก-จ่าย ให้มีความสะดวก
รวดเร็ว สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น การจดัสถานท่ี ใหส้ะอาดปลอดโปร่ง และกวา้งขวางเพียงพอสาํหรับผู ้
มารับบริการ นัง่รอระหว่างรับบริการ มีหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร บริการ มีการอบรมใหค้วามรู้และเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะทาํใหป้ระสิทธิภาพ
ในการทาํงานกา้วทนักบัความกา้วหนา้ของโลกวิวฒันาการได ้ อตัรากาํลงัพล ควรมีการเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสม 
มีการกาํหนดเวลาและจดักาํลงัพลใหเ้พียงพอในการปฏิบติังาน  ผูบ้ริหารควรพิจารณาเร่ือง เงินค่าตอบแทน ค่า
ล่วงเวลา รางวลัพิเศษ รวมทั้งสวสัดิการต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัการทาํงานบริการทุกดา้นของตาํรวจ 
รวมทั้งการป้องกนัภยัต่าง ๆ ในสถานนีท่ีตาํรวจรับผดิชอบ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  อุปสรรคในการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กรณีศึกษา : กองบงัคบั
การตาํรวจนครบาล 9   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาปรับปรุงเก่ียวกบัอุปสรรค
ในการปฏิบติังานบริการ  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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 1.  ดา้นบุคลากร ควรมีการพิจารณาคนใหเ้หมาะสมกบังาน มีการหมุนเวียนตามความเหมาะสม และ
สามารถเลือกปฏิบติังานท่ีตนถนดัได ้ 
 2.  ดา้นสถานท่ีทาํงานและวสัดุอุปกรณ์ ควรจดัสถานท่ีใหก้วา้งขวางเพียงพอต่อการบริหารและมีการ
จดัหาวสัดุอุปกรณ์เพิ่มข้ึน ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการในการปฏิบติังาน 
 3.  ดา้นการปฏิบติังานบริการ ลดขั้นตอนในการเบิก-จ่าย มีการกาํหนดนโยบายท่ีจะนาํไปปฏิบติัท่ี
ชดัเจน และควรจดัการฝึกอบรมเพือ่เพิ่มความรู้ใหท้นักบัเหตุการณ์อยูต่ลอดเวลา 
 4.  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ  การพิจารณาความดีความชอบตอ้งเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บอยา่งเป็น
ธรรม โดยถือหลกัคุณธรรมเขา้มาเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานบริการของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ กรณีศึกษา: กองบงัคบัการตาํรวจนคร
บาล 9       
 2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานบริการของเจา้หน้าท่ี กองบญัชาการตาํรวจนคร
บาล 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร* 

Factors affecting to police’s working efficiency  
at Bangmod Police  Station, Bangkok 

 
ดาบตาํรวจธวชักุล  ยคุลธรรม** 

Police Senior Sergeant  Major Thawatkul  Yukhontham 
  

บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือ ขา้ราชการตาํรวจ สถานี
ตาํรวจนครบาลบางมด สังกดักองบงัคบัการนครบาล 8  กองบญัชาการตาํรวจนครบาล จาํนวน 152 นาย เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบ   ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนครบาลบางมด มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโอกาส
ความกา้วหนา้ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่น
ระดบัมาก  ดา้นการสนับสนุนจากองคก์ร และ ดา้นการไดรั้บการยกย่องนบัถือ อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากร พบว่า ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ ระยะเวลาในการรับราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
                  The purpose of this research were to study factors affecting to police’s working efficiency at 
Bangmod Police Station, Bangkok and to compare factors affecting to police’s working efficiency classified  by 
demographic characteristics. The samples in this study were drawn 152 samples from police at Bangmod Police 
Station Bangkok, Metropolitan Police Bureau 8, Metropolitan Police Supreme Command Bureau. The 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test. 
                  The findings revealed that police Bangmod Police Station had opinions about factors affecting to 
police’s working efficiency overall at high level. Considered item by item, chance of progress, relationship 
between superior and colleague, benefits and welfares were in high level. Organizational support and getting  
praise were in middle level. The comparison results by mean of opinions about factors affecting to police’s 
working classified by population characteristics were that: the police who had difference in education level, 
hierarchy position, period of working, average income per month had different overall opinions in significant 
difference level at 0.01.  Considered item by item, in the part of benefits and welfares, police who had different 
average income per month had different overall opinions in significant difference level at 0.01.  
 
ความนํา 
 ในการบริหารประเทศนั้น รัฐบาลทุกรัฐบาลยอ่มมุ่งมัน่ท่ีจะอาํนวยความสุขสมบูรณ์ใหแ้ก่ประชาชน 
โดยสร้างสรรคใ์หป้ระชาชนมีปัจจยั 4  ในการครองชีพอนัเป็นหลกัการขั้นมูลฐานพร้อม ๆ กบัการพฒันาความ
เจริญดา้นต่าง ๆ ควบคู่กนัไป   สถานีตาํรวจ เป็นหน่วยงานท่ีมีความสาํคญัของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เน่ืองจาก
เป็นหน่วยงานระดบัยุทธศาสตร์ในการทาํหนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น และอาํนวยความสะดวก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของสาํนกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จะอยูท่ี่ผลการปฏิบติังานของสถานี
ตาํรวจเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนและสังคมจะใชก้ารปฏิบติังานของสถานีตาํรวจเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพงานของ
ตาํรวจ หากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัสถานีตาํรวจไดม้าก ประชาชนท่ีใชบ้ริการย่อมจะไดรั้บผลโดยตรง
จากการปฏิบติังานในทางท่ีดี และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ เช่ือถือศรัทธาตาํรวจมากข้ึน ในขณะเดียวกนัผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของทุกสถานีตาํรวจ ก็จะส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ส่วนรวมท่ีดีของสํานกังานตาํรวจ
แห่งชาติและรัฐบาล    แมว้า่บุคลากรตาํรวจจะเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพสักเพียงใดกต็าม หาก
ผูบ้ริหารสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ หรือผูบ้งัคบับญัชา ไม่ไดใ้หค้วามเอาใจใส่ดูแลขา้ราชการตาํรวจในสังกดั โดย
ปล่อยให้ทาํงานกันเองอย่างไม่มีทิศทาง ไร้การควบคุมให้อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง ขาดการวางแผนท่ีดี ย่อม
คาดหวงัไม่ไดว้่าขา้ราชการตาํรวจเหล่านั้น จะปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ผลท่ีตามมาก็คือความสูญเปล่า 
เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่ไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ เกิดการหยอ่นสมรรถภาพ ขาดขวญัและกาํลงัใจ รวมทั้ง
ขาดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
 การใชท้รัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองสําคญั เพราะบุคลากรเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการบริหารองคก์าร 
และบุคลากรยงัเป็นผูใ้ชปั้จจยัอ่ืนในการบริหาร อนัไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ เงิน และการจดัการท่ีดี  ปัญหาท่ีสําคญั
ท่ีสุดของการบริหารงาน คือ การท่ีทรัพยากรบุคคลไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการทาํงาน ซ่ึงย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนอย่างต่อเน่ือง อนัทาํให้เกิดการชะงกังนัต่อการ
พฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม   จึงมองเห็นได้ว่า คุณภาพของการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศอยา่งท่ีไม่อาจจะแยกจากกนัได ้ การศึกษา
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เก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ  สถานีตาํรวจนครบาลบางมด 
กรุงเทพมหานคร  จึงนบัว่ามีความสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง ถา้ขา้ราชการตาํรวจปฏิบติังานไดไ้ม่เต็มความสามารถ อาจ
ทาํใหผ้ลการปฏิบติังานนั้นไม่มีประสิทธิภาพ และจะสะทอ้นภาพพจน์ของขา้ราชการตาํรวจทั้งในดา้นบวกและ
ลบ   ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถเห็นถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ  
เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางมด 
กรุงเทพมหานคร ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจนคร
บาลบางมด กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ   จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขา้ราชการตาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
   ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา  เป็นขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางมด สังกดักองบงัคบัการ
นครบาล 8  กองบญัชาการตาํรวจนครบาล  จาํนวน  250  นาย 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือเป็นขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางมด ตามระดบัชั้นยศ เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการสุ่มตวัอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling)   และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตาราง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie  และ Morgan (1970, p.608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  152 นาย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา   
ระดบัชั้นยศ  ระยะเวลาในการรับราชการ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน  23   ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างเป็น
ขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางมด แยกตามระดบัชั้นยศ  โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
กรอกขอ้มูล จาํนวน 152 นาย และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 152 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  และ  
F-test  ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ  สถานีตาํรวจนคร
บาลบางมด โดยใชค้า่เฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการตาํรวจจากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน โดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบาง
มด กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 97.37  อาย ุ30 – 40 ปี ร้อยละ 48.68  รองลงมาอาย ุ
41- 50 ปี ร้อยละ 41.45  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 76.32  รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 22.37 
ระดบัชั้นยศ ชั้นประทวน 76.97  และชั้นสัญญาบตัร ร้อยละ 23.03 ระยะเวลาในการรับราชการ 10 – 20 ปี ร้อยละ 
52.63  รองลงมา 21- 30 ปี ร้อยละ 36.84  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ  65.79  รองลงมา 
20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 16.45   
 2.  วเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบัิติงานของข้าราชการตํารวจ  จาํแนกตามด้านต่าง  ๆ
 ขา้ราชการตาํรวจท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.61)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านโอกาสความก้าวหน้า 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  
( X = 3.80)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58 – 4.39) จาํนวน 3 ขอ้ คือ 
 1.  การปรับเปล่ียนตาํแหน่งหรือการเล่ือนตาํแหน่งจะทาํตามความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ี
รับผดิชอบ 
 2.  งานท่ีปฏิบติัอยูมี่โอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพตาํรวจ 
 3.  เม่ือขยนัทาํงานตามหนา้ท่ีรับผดิชอบจะไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ 
 และอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.43)  จาํนวน 1 ขอ้ คือ งานหรือตาํแหน่งท่ีทาํอยู่ในขณะน้ีเป็นงาน
ท่ีเปิดโอกาสหรือสนบัสนุนใหไ้ดศึ้กษาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงฐานะตาํแหน่งได ้
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 ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  
( X = 3.69)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.67 – 4.38) จาํนวน 3 รายการ 
คือ 
 1.  ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูค้อยใหค้าํแนะนาํปรึกษาสนบัสนุนช่วยเหลือในยามท่ีมีปัญหาเสมอ 
 2.  ผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ปิดโอกาสใหช้ี้แจงแนะนาํหรือเสนอแนะขอ้เทจ็จริงบางอยา่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 
 3.  บ่อยคร้ังท่ีมีความรู้สึกลาํบากใจในการปฏิบติังาน 
 และอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.16 – 3.32)  จาํนวน 2 ขอ้ คือ 
 1.  การทาํงานอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน 
 2.  เพือ่นร่วมงานมกัใหค้วามช่วยเหลืออยูเ่สมอ 
 ด้านการสนับสนุนจากองค์กร 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน โดยรวม ยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.37)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.27 – 3.45) ทุกขอ้ คือ 
 1.  จาํนวนเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังานในหน่วยงาน 
 2.  หน่วยงานมีเจา้หนา้ท่ียา้ยออกไปกจ็ะมีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีมาทดแทนเสมอ 
 3.  มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน เช่น วิทยุส่ือสาร อาวุธปืน กญุแจมือ อย่างเหมาะสมและ
เพยีงพอ 
 4.  สถานท่ีทาํงานเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน 
 5.  ยานพาหนะ ไดแ้ก่ รถยนต ์และจกัรยานยนต ์ท่ีไดรั้บมีเพียงพอในการปฏิบติังาน 
 6.  หน่วยงานมีการวางเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจนสมเหตุสมผล 
 ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  
( X = 3.83)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74 – 4.21) จาํนวน 3 ขอ้ คือ 
 1.  รายไดท่ี้ไดรั้บเพียงพอกบัการดาํรงชีพ 
 2.  เม่ือขา้ราชการหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ไดรั้บการช่วยเหลือจากสวสัดิการของหน่วยงานเป็น
อยา่งดี 
 3.  การจัดสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านต่าง  ๆ เช่น  ท่ีพักอาศัย  เ บ้ียเ ล้ียง ค่า
รักษาพยาบาล ฯลฯ มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบติังาน 
 และอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.37)   จาํนวน 1 ขอ้ คือ เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัปริมาณงาน
และความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
 ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ 
 ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
( X = 3.38)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.32 – 3.47)  ทุกขอ้ คือ 
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 1.  งานของตาํรวจเป็นงานท่ีน่าภาคภูมิใจ ทา้ทายความรู้ความสามารถ 
 2.  การทาํงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ปัจจุบนัน้ีถือเป็นงานท่ีมีเกียรติเท่ากบัสายงานดา้น  อ่ืน ๆ ของ
ตาํรวจ 
 3.  มีการรักษาช่ือเสียงของอาชีพตาํรวจ โดยการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 4.  งานท่ีปฏิบติัสามารถสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการปฏบัิติงาน ของข้าราชการตํารวจ  จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร  เพศชายและ เพศหญิง พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การปฏิบติังาน  ในภาพรวม ของขา้ราชการตาํรวจ  และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ   
  3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร  ของขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอายุต่างกนั พบว่า มีความคิดเห็น ใน
ภาพรวม  และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร  ของขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า มีความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นการไดรั้บการยกย่องนบั
ถือ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร  ของขา้ราชการตาํรวจ  ท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกัน พบว่า  มีความ
คิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นการไดรั้บการยกย่องนบั
ถือ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยมีผลต่อการปฏิบัติงานของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร  ของขา้ราชการตาํรวจ  ท่ีมีระยะเวลาในการรับราชการต่างกนั 
พบว่า  มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3.6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ 
สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร  ของขา้ราชการตาํรวจ  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั พบว่า  มี
ความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ผลตอบแทนและสวสัดิการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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การอภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ ไดข้อ้มูลเก่ียวกบั
ขา้ราชการประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ ระยะเวลาในการรับราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
97.37  อายุ 30 – 40 ปี ร้อยละ 48.68  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 76.32  ระดบัชั้นยศ ชั้นประทวน 
76.97  ระยะเวลาในการรับราชการ 10 – 20 ปี ร้อยละ 52.63  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ  
65.79   
 2.  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาลบางมด 
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามดา้นต่าง ๆ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ตาํรวจ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.61)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 3 ขอ้ 
เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ย  คือ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ( X = 3.83)   ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ( X = 
3.80) และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  ( X = 3.69)   และอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 
2 ขอ้  เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ย คือ ดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ( X = 3.38)  และดา้นการสนบัสนุนจาก
องคก์ร ( X = 3.37)  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชยัพร เอกกุล (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ฝ่ายป้องกนัปราบปรามในสถานีตาํรวจนครบาลบางโพงพาง เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ
มีอายรุะหว่าง 32-35 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงดา้นป้องกนัอาชญากรรม พบว่า มีบางเร่ืองท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจยงัปฏิบติันอ้ย  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจฝ่ายป้องกนัและปราบปราม ในสถานีตาํรวจนครบาลบาง
โพงพาง ไดแ้ก่ รายได ้การพิจารณาความดีความชอบ ความพร้อมดา้นกาํลงัพล ความรู้กฏหมาย และระเบียบใน
การปฏิบติังาน วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้การประสานงานภายในหน่วยงาน  ซ่ึงควรมีมาตรการในการ
กาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีตาํรวจ 
รวมทั้งมีแนวทางในการนาํนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบติัใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีกาํหนดไว ้ กรมตาํรวจ
ควรกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน  ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างโอกาสและเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เพื่อวัด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ปรับปรุงและพฒันาบุคลากร รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบติังาน  และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรัล บางประเสริฐ (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีด่านตรวจคนเขา้เมืองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองต่อปัจจัยแวดล้อมในหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสัมพนัธ์กับ
ผู ้ร่วมงาน  ความคิดเห็นต่อการปกครองบังคับบัญชา  ความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าในงาน  และด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติั และสอดคลอ้งกบัแนวคิด และทฤษฎีของ สุ
รพงษ ์ เหมือนเผ่าพงษ ์(2540) กล่าวว่า ประสิทธิภาพขององคก์รนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช่น คน เงิน 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้ และผลผลิตขององคก์ร คือ การบรรลุเป้าหมาย และยงัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 1.  สภาพแวดลอ้มในการทาํงานขององค์กรมีความซับซ้อนตํ่า หรือมีความแน่นอน มีการกาํหนด
ระเบียบปฏิบติัในการทาํงานขององคก์รอยา่งละเอียดถ่ีถว้น  
 2.  กาํหนดระเบียบปฏิบติัชดัเจนเพ่ือเพิ่มผลการทาํงานท่ีมองเห็นได ้มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพมากข้ึน
ดว้ย 
 3.  การทาํงานท่ีมองเห็นไดส้มัพนัธใ์นทางบวกกบัประสิทธิภาพ 
 4. การกาํหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนและผลการทาํงานท่ีมองเห็นได้มีความสัมพนัธ์มากข้ึนต่อ
ประสิทธิภาพมากกวา่ตวัแปรแต่ละตวัตามลาํพงั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ สถานี
ตาํรวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของขา้ราชการตาํรวจ 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นโอกาสความกา้วหนา้  ขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนในดา้นตาํแหน่ง
หนา้ท่ี  และการศึกษาเพิ่มเติม  
 2.  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการ คือเป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน มีการช่วยเหลือกนัอยูเ่สมอ 
 3.  ดา้นการสนับสนุนจากองคก์ร ขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการดา้น วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังานและยานพาหนะ อยา่งเพียงพอ  
 4.  ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ ขา้ราชการตาํรวจมีความตอ้งการดา้นเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อการ
ดาํรงชีพ 
 5.  ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ ขา้ราชการตาํรวจมีความต้องการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล 
9 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 2.  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ  สถานีตาํรวจนครบาลบางมด กอง
บงัคบัการตาํรวจนครบาล 8 กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 3.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารและการจัดการองคก์ารของขา้ราชการตาํรวจ กองบญัชาการ
ตาํรวจนครบาล 
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ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีนสังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร* 

The Problems of Chinese Language Teaching-Learning Management in  
Chinese Schools under  the Office of the Pr ivate Education Commission Bangkok 

  
                              นางจินตนา   ภู่ธนานุสรณ์** 
                Mrs. Jintana   Putananusorn 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอน
ภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนภาษาจีนเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของ
โรงเรียนสอนภาษาจีน และเพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน
ภาษาจีน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูสอนภาษาจีน รวมจาํนวน 95 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม จาํนวน 1 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ที 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีนสังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนภาษาจีนเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีน โดยภาพรวมพบว่าทั้ง 6 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีน คือ ส่งเสริมใหค้รูวดัผลอยา่งหลากหลาย สร้างความตระหนกัเพือ่ใหค้รูเกิดความรักความศรัทธาในอาชีพ
ครู ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสมํ่าเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักภาระหน้าท่ี ขยนัเรียน และทาํ
การบา้นทั้งหมด กระทรวงศึกษาธิการควรจดัหลกัสูตรแกนกลางท่ีโรงเรียนสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอน
ในโรงเรียน พร้อมจดัทาํคู่มือ ครูควรใชส่ื้อท่ีสามารถดึงดูดความสนใจนกัเรียน และตอ้งสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนไม่น่าเบ่ือ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the problems of chinese language teaching-learning 
management in chinese schools under the Office of the Private Education Commission Bangkok, to compare 
the administrators’ opinions to the teachers’ opinions on the problems of chinese teaching learning 
management, and to study the suggestions for solving the problems in chinese language teaching. The samples 
were 95 administrators and teachers. The questionnaire was an instrument in this research. Percentage, mean, 
standard deviation and t-test were used for analyzing the data.  
 The results of this research found that : the problems of chinese language teaching-learning 
management in chinese schools under the Office of the Private Education Commission Bangkok as a whole 
were at moderate level. The comparison of administrators’ opinions to teachers’s opinion on the problems of 
teaching and learning chinese management as a whole in 6 aspects were not different. The suggestions for 
solving the chinese language teaching-learning management were as follows:- to promote the teachers to use 
various methods of assessment, to realize the teachers for having the love and faith in their profession, to keep 
their mind frequently on their duty, to promote students for doing their duty, deligent and doing all their 
homework, the Ministry of Education should have core curriculum which could be used in schools and should 
have teacher manuals, the teachers should use the aids which could attract students’ attention and the teachers 
should provide unborable learning and teaching environment. 
 
ความนํา 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตลาดใหญ่ท่ีนกัธุรกิจจากนานาประเทศตอ้งการเขา้มาร่วมคา้ ร่วม
ลงทุน เน่ืองจากจาํนวนผูบ้ริโภคท่ีสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก ส่งผลใหภ้าษาจีนกลางกลายเป็นภาษาท่ีมีผูใ้ชม้ากข้ึน
อยา่งแพร่หลาย ดงันั้นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะเขา้ไปมีบทบาททั้งทางดา้นการคา้ การลงทุนกบัจีน ท่ีควรตอ้งรู้นั้นก็
คือ "ภาษาจีน" ซ่ึงขณะน้ีประเทศมหาอาํนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลี ใหค้วามสาํคญัและจดัส่ง
นกัเรียน นกัศึกษาเขา้ไปเรียนภาษาจีนจาํนวนมาก แมว้่าประเทศไทย ไดล้งนามความตกลงระหว่างรัฐบาลภายใต้
ความร่วมมือทางวฒันธรรมและภาษา เพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย (กรมวิชาการ, 
2546, หนา้ 69) ซ่ึงถือว่าใหค้วามสําคญั สนบัสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจงัต่อประเทศไทยเป็นลาํดบัแรกๆ ของ
โลก แต่การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมอยา่งเต็มท่ี ทั้งใน
เร่ืองหลกัสูตร ครูผูส้อน ส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอน รวมทั้งการเช่ือมโยงระบบการศึกษาของไทยกบัการศึกษา
ของจีน 
 ดงันั้นจึงควรมีแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใหมี้ประสิทธิภาพ เนน้หลกัสูตร
การสอนภาษาจีนใหเ้ขม้ขน้ข้ึน วางแผนจดัการเรียนการสอนโดยพุง่เป้าไปท่ีคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะขณะน้ี
ประเทศไทยมีเด็กเรียนภาษาจีนถึง 250,000 คน แต่เรียนอย่างมีคุณภาพ สามารถส่ือสารไดไ้ม่ก่ีร้อยคนเท่านั้น 
ดงันั้น ประเทศไทยจะตอ้งกลบัมาปรับการเรียนให้เขม้ขน้มากข้ึน เพราะหากเรียนแบบปูพรม จะทาํให้เด็กท่ีไม่
สนใจเรียน ไม่สามารถใช้ภาษาไดอ้ย่างจริงๆ ซ่ึงจะเหมือนและซํ้ ารอยกบัปัญหาของการสอนภาษาองักฤษใน
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ประเทศไทย ท่ีจบปริญญาตรีแลว้ ส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถส่ือสารหรือศึกษาต่อต่างประเทศได้ ตอ้งไปเรียน
เพิ่มเติมอีก ส่วนการสอนใหมี้คุณภาพมากข้ึน ตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขการจดัทาํมาตรฐานหลกัสูตร การสร้างและ
พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและวฒันธรรม จดัทาํหลกัสูตรตาํราให้ชดัเจน ออกแบบหลกัสูตรใหม่
ร่วมกนัระหว่างประเทศทั้งสอง พยายามสอนแบบจูงใจให้นกัเรียนสนใจ อธิบายให้เห็นวิสัยทศัน์ของการเรียน
ภาษาจีนท่ีมีต่อโลกยุคปัจจุบนั เนน้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสนุกสนาน ใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน มี
การส่งคนไปเรียนท่ีจีนมากข้ึน รวมทั้งการอบรมพฒันาครูผูส้อนชาวจีนใหรู้้ภาษาไทย เพื่อช่วยในการส่ือสารการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และเขา้ใจวฒันธรรมประเพณีไทยมากข้ึน 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความจาํเป็นดงักล่าว จึงไดก้าํหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (พ.ศ. 2549-2553) โดยไดรั้บความร่วมมือ
และขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์จากผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน และเห็นควรจดัประชุมสัมมนาระดบัชาติ
เพื่อสร้างความเขา้ใจ และพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกนั เพื่อสร้างความพร้อม 
และความเขม้แขง็ในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนซ่ึงจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน  และในอนาคตกรมวิชาการจะเตรียมการเร่ืองหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัต่างๆ ใหมี้
ความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ภาษาจีนได้ (กรมวิชาการ, 2546, หนา้ 70) ซ่ึงในส่วนของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) ไดก้าํหนดเร่ืองการส่งเสริมการสอนภาษาจีนเป็นแผนยทุธศาสตร์ 5 
ปี (2549-2553) เขา้เป็นแผนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมียทุธศาสตร์ 5 ขอ้และในปี 2550  มีเป้าหมาย ดงัน้ี1. 
พฒันาระบบบริหารจดัการ 2. ปรับปรุงและพฒันาระบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 3. ส่งเสริมวิชาการใหไ้ด้
มาตรฐาน 4. พฒันาการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 5. พฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาจีนใหเ้ช่ียวชาญ รวมทั้ง
จะเพ่ิมศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ย IT- Learning system ซ่ึงศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน สํานักพิมพ์
อุดมศึกษา (HEP) ไดจ้ดัทาํข้ึน เป็นระบบการเรียนภาษาจีนดว้ยตนเองของนกัเรียน โดยใชเ้ทคโนโลยีในการช่วย
การจดัการเรียนการสอน เพื่อลดภาระครูและยกระดบัการเรียนการสอนภาษาจีน เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถ
แยกแยะเสียงพูดของนกัเรียน และประเมินว่าการออกเสียงนั้นดี ถูกตอ้งหรือไม่ซ่ึงเป็นเทคโนโลยเีดียวกนักบัท่ีจีน
ใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษใหน้กัเรียนจีน โดยจะดาํเนินจดัซ้ือและติดตั้งใหก้บัโรงเรียนท่ีมี
ความพร้อมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพต่อไป  ซ่ึงระยะแรกจะติดตั้งในโรงเรียนท่ี
เป็นศูนยก์ารเรียนการสอนภาษาจีน (อุษณีย,์ 2550) 
 จากสภาพปัจจุบนัท่ีผูป้กครอง ใหค้วามสําคญักบัภาษาจีน และสนบัสนุนให้บุตรหลานเรียนภาษาจีน
อยา่งจริงจงั เพราะคาดว่าในอนาคตภาษาจีนจะมีความสาํคญัต่อการหางาน การประกอบอาชีพ รวมทั้งหนา้ท่ี การ
ทาํงาน ด้วยเหตุน้ีสถานศึกษาทุกแห่งจึงตอ้งดาํเนินการพฒันาคุณภาพของตนเอง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน 
จะตอ้งพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์ารธุรกิจท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะตอ้งสร้างมาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอน
และคุณภาพของนกัเรียนเพื่อใหโ้รงเรียนเป็นท่ีนิยม เป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธาของผูป้กครอง การจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนจึงมีบทบาทสําคญัต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างมาก และเป็นภารกิจสําคญั ท่ีตอ้ง
พฒันาการเรียนการสอนภาษจีนอยา่งจริงจงัและถูกตอ้ง ไม่ใช่เปิดสอนเชิงพาณิชย ์เชิงธุรกิจอย่างเดียว แต่ใหมี้
ประสิทธิภาพ รวมทั้งปัจจุบนัภาครัฐไดอ้นุญาตให้เปิดสอนภาษาจีนอย่างเสรีสูงสุดจนถึงระดบัอุดมศึกษา จาก
เม่ือก่อนอยู่ในระดบัประถมศึกษาตอนตน้ (ป.4) เท่านั้น อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้เอกชนจดัการเรียนการสอนได้
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อยา่งเป็นกิจลกัษณะ โดยปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบ และกระทรวงศึกษาธิการรับรองเท่านั้น แต่ปัญหาท่ีพบใน
การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีเปิดสอนภาษาจีน ทั้งภาครัฐและเอกชน จะมีประเด็น
หลกัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูให้มีมาตรฐาน เช่น มีลกัษณะเป็นผูน้าํแบบประชาธิปไตย และมีขนัติ
ธรรมทางวิชาการ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีทกัษะการจดัการ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้น มีสุขภาพและ
บุคลิกภาพดี ยิ้มแยม้แจ่มใส นํ้ าเสียงนุ่มนวล อ่อนหวาน มีอารมณ์ขนั ให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ความเห็นใจ 
ความเขา้ใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการสอน (กรมวิชาการ, 2543, หนา้ 18) ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นหวัใจสาํคญัของการ
เรียนการสอนภาษาจีน หลกัสูตรขาดความเป็นเอกภาพและต่อเน่ือง รวมทั้งคุณภาพของนกัเรียน สาํหรับผูวิ้จยัซ่ึง
เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนสอนภาษาจีนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของภาษาจีนดงักล่าว จึงสนใจท่ีจะศึกษา ปัญหาการ
จดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษา 6 ประเด็น คือ คุณลกัษณะของครูภาษาจีน การวิเคราะห์หลกัสูตร
และเอกสารประกอบหลกัสูตร บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน การใชใ้นการเรียนรู้ และการวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงผลจากการวิจยัคร้ังน้ี จะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนท่ีเปิดสอนภาษาจีนนาํมา
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีนเก่ียวกบั ปัญหาการจดัการเรียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีนเก่ียวกบั ปัญหาการ
จดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีนสังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร  
 3. เพือ่ศึกษาขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสอนภาษาจีนการจดัการเรียน
การสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวจิยั 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอน
ภาษาจีน สังกดัสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร จาํนวน 21 
โรงเรียน รวม 110 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีนของโรงเรียน
สอนภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร ซ่ึงกาํหนด
กลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ี, มอร์แกน (Krejcie 
and Morgan อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หนา้ 303) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 38 
คน และครูสอนภาษาจีน จาํนวน 57 คน รวม 95 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียน
สอนภาษาจีน สงักดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 ปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดั
สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด 
 
เกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองตามวนัและเวลาท่ีทางหน่วยงานของกลุ่มตวัอย่าง
อนุญาตโดยผูว้ิจัยดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในช่วงเวลาก่อนทาํงาน และรับคืนภายหลงัจากเวลาเลิกงาน หรือขอความอนุเคราะห์จากเจา้หนา้ท่ีธุรการ
เพื่อรับฝากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่ไดส่้งคืนและผูว้ิจยัจะมาขอรับคืนภายหลงั ซ่ึงไดแ้บบสอบถาม
คืน จาํนวน 95 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100% แลว้นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อ
นาํไปวิเคราะห์ต่อไป 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  แบ่งการวิเคราะห์เป็น 4  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage)  
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean : 
X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD : Standard  Deviation) 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดั
สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูสอนภาษาจีน โดยการทดสอบค่าท่ี t-test 
 ตอนท่ี 4 เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอน
ภาษาจีน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร ของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แจกแจงความถ่ี แลว้นาํเสนอเป็นความเรียง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัปรากฏผลตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั  และไดข้อ้คน้พบสมมติฐาน ดงัน้ี 
 1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทาํงานตามตาํแหน่งหนา้ท่ีของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 95  
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 75.79  เพศชาย จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 24.21 
ตามลาํดบั  และในภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.53 ส่วนคนท่ีมีอายุ 41-50 ปี มีจาํนวนน้อยท่ีสุด จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79  และเม่ือ
พิจารณาจากระดบัการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีวฒิุการศึกษาในระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มีจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 54.74 ส่วนคนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจาํนวน
น้อยท่ีสุด จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ส่วนประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 5 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด 
จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 43.16 ส่วนคนท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.63 นอกจากน้ี การอบรมเพิ่มเติมจากการสอนภาษาจีน ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาดูงานการสอน
ภาษาจีนจาํนวนมากท่ีสุด จาํนวน  63 คน คิดเป็นร้อยละ 66.32 ส่วนการอบรมความรู้ภาษาจีนและวฒันธรรมจีนมี
จาํนวนนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 49.47 
 2.  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูสอนภาษาจีนเก่ียวกบั ปัญหาการจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ 
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  2.1  ปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณา
รายองคป์ระกอบมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ การวิเคราะห์หลกัสูตรและ
เอกสารประกอบหลกัสูตร บทบาทของนกัเรียน การวดัและประเมินผล บทบาทของครู และคุณลกัษณะของครู
ภาษาจีน 
  2.2  ปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมเป็นรายดา้นรายขอ้ พบวา่ 
   2.2.1  ปัญหาดา้นคุณลกัษณะของครูภาษาจีน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัญหาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ปัญหา
เก่ียวกบัความรัก ความเมตตาต่อศิษย ์เอาใจใส่ เด็กทุกคน ดูแลและปกครองนกัเรียนใหมี้ ความประพฤติดี 
   2.2.2  ปัญหาดา้นการวิเคราะห์หลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัญหาความเขา้ใจหลกัสูตรภาษาจีนแม่บทท่ี
ไดม้าตรฐานจากแนวทางการพฒันาหลกัสูตร ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบั 
ขั้นตอนการ สอนของแนวการสอนภาษาเพือ่การส่ือสาร 
   2.2.3  ปัญหาด้านบทบาทของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัญหาการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย ออกแบบ กิจกรรมท่ีเนน้นกัเรียน
มีบทบาทในการ เรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาการเป็นผูช่้วยเหลือให้
คาํแนะนาํปรึกษา ให ้คาํตอบเม่ือนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือ 
   2.2.4  ปัญหาดา้นบทบาทนกัเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัญหานกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ เรียนรู้ของชั้นเรียน ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาการร่วมทาํกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม รู้จกัทดลองหาคาํตอบดว้ยตนเอง จบัคู่
หรือ เป็นกลุ่ม 
   2.2.5  ปัญหาดา้นการใชส่ื้อในการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัญหาโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์วีดีทศัน์และอินเตอร์เน็ตมีไม่
เพียงพอและเหมาะสม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาการเรียนรู้การใชส่ื้อ อุปกรณ์และการนาํไปใชใ้ห้
เหมาะสมกบัชั้นและวิชา    
   2.2.6  ปัญหาดา้นการวดัและประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ปัญหาการใชว้ิธีการประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงาน หรือกิจกรรมหลกั ท่ี
กาํหนดไวใ้หน้กัเรียนปฏิบติั เช่น แบบสังเกต การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนส่ือความ แบบสัมภาษณ์แบบทดสอบ 
และแฟ้มสะสมงาน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาการตรวจแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของนกัเรียนในขณะสอน 
 3.  ผลการการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน 
สังกดัสํานกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณลกัษณะของครู
ภาษาจีน การวิเคราะห์หลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตร บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน การใชส่ื้อใน
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การเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล   โดยภาพรวมเป็นรายดา้นของ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีน 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 4.  ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูสอนภาษาจีนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นรายดา้น พบวา่ 
  4.1  ปัญหาดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องครูภาษาจีน เรียงลาํดบัความสําคญัตามลาํดบัค่าเฉล่ีย
มากไปหานอ้ย 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่  1) สร้างความตระหนกัดว้ยวิธีการต่างๆเพื่อใหค้รูเกิดความรัก ความศรัทธาใน
อาชีพครู  ดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ เสียสละ ไม่ละท้ิงหนา้ท่ี ตั้งใจสอน 2) ส่งเสริมใหค้รู
เกิดความช่ืนชอบในภาษาจีนรักความกา้วหนา้  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมาถ่ายทอดใหน้กัเรียน
เขา้ใจไดง่้าย 3) อบรมครูใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สามารถชกัจูงความสนใจเด็กใน
การเรียนได ้4) ส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ดา้นภาษาจีนและภาษาไทยเพือ่การส่ือสารท่ีชดัเจนได ้และ  5) สนบัสนุนให้
ครูอบรมลูกศิษยทุ์กคนดว้ยความเสมอภาค มีเหตุผลพร้อมใหค้าํแนะนาํดา้นภาษาจีนแก่นกัเรียนท่ีมีปัญหา มีความ
ยติุธรรมไม่ดุ หรือ ทาํโทษเดก็เกินไป 
  4.2  ปัญหาด้านการวิเคราะห์หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร เรียงลาํดับความสําคัญ
ตามลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ 1) กระทรวงศึกษาควรจดัทาํหลกัสูตรแกนกลางท่ีโรงเรียน
สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนในโรงเรียนได ้ พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือใหด้ว้ย 2) โรงเรียนปรับหลกัสูตรการ
สอนใหช้ดัเจนเขา้ใจง่าย  เหมาะสมกบัสถานการณ์ภายนอก  3) โรงเรียนควรจดัหาหลกัสูตรภาษาจีนแกนกลาง
ต่างประเทศมาเทียบเคียงกบัหลกัสูตรภาษาจีนของโรงเรียน  4) โรงเรียนและครูควรมีส่ือประกอบการสอนท่ีจูงใจ
และน่าเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนกัเรียน และ 5) ครูควรจดัหาเอกสารประกอบการสอนใหเ้พียงพอซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนัตั้งแต่อนัดบัท่ี       2 – 4 
  4.3  ปัญหาดา้นบทบาทของครู เรียงลาํดบัความสําคญัตามลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 5 ลาํดบัแรก 
ไดแ้ก่ 1)  ครูสอนภาษาจีนตอ้งรู้จกัการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ใหน่้าเบ่ือ 2) ครูสอนภาษาจีนควร
ตรวจสอบผลการทาํงานของนกัเรียนเพื่อใหถู้กตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์ ก่อนใหน้กัเรียนสรุปเป็นขอ้ความรู้จาก
การเรียนรู้ 3) ครูสอนภาษาจีนส่วนใหญ่จะสอนตามประสบการณ์ท่ีไดส้อนมา ควรไดรั้บการอบรมเทคนิคการ
สอนสมยัใหม่ 4) โรงเรียนควรจดัหาครูสอนภาษาจีน ท่ีมีความชาํนาญ ประสบการณ์โดยตรง  5)โรงเรียนและครู
สอนภาษาจีนควรสนบัสนุน หรือ กระตุน้ใหน้กัเรียนรักภาษาจีน 
  4.4  ปัญหาดา้นบทบาทนกัเรียน เรียงลาํดบัความสาํคญัตามลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 5 ลาํดบัแรก 
ไดแ้ก่1) โรงเรียนและครูส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัภาระหนา้ท่ี ขยนัเรียนและทาํการบา้นใหค้รบ 2) โรงเรียนและครู
ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมมาคารวะประพฤติปฏิบติัตนให้สมกบัเป็นนกัเรียน 3) ครูควร ส่งเสริมให้นกัเรียน
ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัใหเ้กียรติกนัอยา่งเป็นมิตร โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือใหเ้ป้าหมายของกลุ่ม บรรลุ
ความสาํเร็จ 4) ครูควรส่งเสริมใหมี้ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 5) ครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียนหมัน่
ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัภาษาจีน วฒันธรรมจีน แผนท่ีจีน ฯลฯ 
  4.5  ปัญหาดา้นการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ เรียงลาํดบัความสาํคญัตามลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 5 
ลาํดบัแรกไดแ้ก่ 1) ครูควรมีการใชส่ื้อท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 2) โรงเรียนและครูควรส่งเสริมให้
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นกัเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีไม่ห่างไกลจากนกัเรียนมากนกั 3) โรงเรียนจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์สาํหรับใชก้บันกัเรียน 
เช่น รูปภาพ บตัรคาํ ใบความรู้พู่กนัจีน แท่งหมึก หมึกแห่ง พจนานุกรมจีน-ไทยใหเ้พียงพอ 4) ครูควรมีการใชส่ื้อ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัหน่วยการเรียนและพื้นฐานของผูเ้รียน  5) ครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถใช้
พจนานุกรมจีน-ไทยดว้ยเพือ่เรียนรู้การแปลคาํศพัทจี์นเป็นไทย  
  4.6  ปัญหาด้านการวดัและประเมินผล เรียงลาํดบัความสําคญัตามลาํดบัค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 5 
ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ส่งเสริมให้ครูวดัผลอย่างหลากหลาย (สังเกต ทดสอบ รายงาน แฟ้มงาน ใบงาน ช้ินงาน 
โครงงาน การอ่านการเขียนการออกเสียง ฯลฯ)  2) ส่งเสริมใหค้รูตอ้งแจง้เกณฑก์ารวดัและประเมินให้นกัเรียน
ทราบก่อนเรียน 3) ส่งเสริมใหค้รูประเมินผลจากการปฏิบติัจริง เนน้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) ผูบ้ริหาร 
และครูควรติดตามผลการประเมินเพ่ือปรับการเรียนเปล่ียนการสอนใหไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้ริง 5) ส่งเสริมใหค้รูมีการ
ประเมินนกัเรียนโดยไดวิ้ธีการท่ีหลากหลายหลายรูปแบบเช่น ฟัง พดู อา่น เขียน ส่ือความดว้ยท่าทาง 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช) กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 มีประเด็นท่ีควร
นาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสํานกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นเพราะว่า
การเรียนการสอนภาษจีนในประเทศไทยมีการดาํเนินการมายาวนานและ ปัจจุบนัการเรียนภาษาจีนเป็นท่ีนิยมกนั
มาก ผูป้กครอง ใหค้วามสาํคญักบัภาษาจีน และสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานเรียนภาษาจีนอยา่งจริงจงั เพราะคาดว่าใน
อนาคตภาษาจีนจะมีความสําคญัต่อการ หางาน  การประกอบอาชีพ รวมทั้งหนา้ท่ีการทาํงาน ดงันั้นการจดัการ
เรียนการสอนภาษาจีนจึงมีบทบาทสําคญัต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างมาก และเป็นภารกิจ
สําคัญ ท่ีต้องพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างจริงจังและถูกต้อง ซ่ึงจากการประชุมเสวนาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อน และนกัเรียนของโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในจงัหวดัสงขลา เม่ือคํ่าวนัท่ี 8 
กุมภาพนัธ์ 2549 ท่ีโรงเรียนศรีนคร อาํเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ข่าวสด, 2548,หนา้ 24) ไดก้ล่าวถึงการสอน
ใหมี้คุณภาพ จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขการจดัทาํมาตรฐานหลกัสูตร การสร้างและพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ินและวฒันธรรม จดัทาํหลกัสูตรตาํราให้ชัดเจน ออกแบบหลกัสูตรใหม่ร่วมกนัระหว่างประเทศทั้งสอง 
พยายามสอนแบบจูงใจใหน้กัเรียนสนใจ อธิบายใหเ้ห็นวิสัยทศัน์ของการเรียนภาษาจีนท่ีมีต่อโลกยคุปัจจุบนั เนน้ 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสนุกสนาน ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวท่ีเป็นปัญหามาก
ในช่วงท่ีผา่นมา และสอดคลอ้งกบั เธอร์เลย ์(Terley, 1996 อา้งถึงใน นภาพร  ทองเก่งกลา้, 2549, หนา้ 43) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ: เสียงสะทอ้นจากนกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า การสอนท่ีมีประสิทธิภาพตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน คือ ครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ครูมีความกระตือรือร้นในการสอน นอกจากน้ี 
นกัเรียนกล่าวว่า วิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพควรประกอบดว้ย บุคลิกภาพของครู รูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียน
และทศันคติของนกัเรียน 
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  ในปัจจุบนัพบวา่มีการส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกๆดา้นดงัจะเห็นไดจ้ากการเพ่ิม
ศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ย IT- Learning system ซ่ึงบรรยายโดยผูแ้ทนจาก HEPไดแ้นะนาํระบบการเรียนรู้ ซ่ึงศูนย์
พฒันาการเรียนการสอนภาษาจีน สํานักพิมพอ์ุดมศึกษา (HEP) ได้จดัทาํข้ึน เป็นระบบการเรียนภาษาจีนดว้ย
ตนเองของนกัเรียน โดยใชเ้ทคโนโลยีในการช่วยการจดัการเรียนการสอน เพ่ือลดภาระครูและยกระดบัการเรียน
การสอนภาษาจีน เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถแยกแยะเสียงพูดของนกัเรียนและประเมินว่าการออกเสียงนั้นดี
ถูกตอ้งหรือไม่เพ่ือช่วยแกปั้ญหา การขาดครูจีน  ครูภาระงานมาก และนกัเรียนไทยออกเสียงไม่ดี โปรแกรมน้ีใช้
วงเงินในการจดัทาํประมาณ 300 ลา้นบาท หากจาํหน่ายใหโ้รงเรียนใชเ้งิน ประมาณ 1.5 ลา้นบาท ซ่ึงสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดําเนินจัดซ้ือและติดตั้ งให้กับโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเพ่ือ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใหมี้คุณภาพต่อไป ซ่ึงระยะแรกจะติดตั้งในโรงเรียนท่ีเป็นศูนยก์ารเรียน
การสอนภาษาจีน นอกจากน้ีโรงเรียนจีนทัว่ประเทศไทยท่ีมีอยูป่ระมาณ 125 โรงเรียนเขา้เป็นสมาชิกใน “สมาคม
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน ซ่ึงเป็นองคห์ลกัของโรงเรียนจีนและมีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมการบริหารของ
โรงเรียนจีน รวมทั้งเป็นตวักลางในการรับความร่วมมือช่วยเหลือจากสาํนกังานกิจการชาวจีนโพน้ทะเลในสังกดั
สาํนกันายกรัฐมนตรีของจีน และฝ่ายวฒันธรรมการศึกษาของสถานเอกอคัรราชทูตจีน ประจาํราชอาณาจกัรไทย 
เช่น หนงัสือตาํราเรียนภาษาจีนสาํหรับใชส้อนในโรงเรียนจีนเพ่ือแกปั้ญหาการขาดแคลนแบบเรียน การส่งเสริม
คุณภาพและกาํลงัใจใหก้บัครูผูส้อนภาษาจีนเหล่าน้ีไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ี ทางสมาคมยงัไดเ้ชิญศาสตราจารย ์
และอาจารยด์า้นการสอนภาษาจีนจากประเทศจีนมาบรรยายอบรมครูสอนภาษาจีนหลายคร้ังเพ่ือเป็นการยกระดบั
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนของไทย นอกจากความช่วยเหลือท่ีโรงเรียนจีนไดรั้บจากสาํนกังานกิจการชาว
จีนโพน้ทะเลของจีน ซ่ึงเป็นการใหค้วามช่วยเหลือโดยตรงแลว้ ต่อมาโรงเรียนจีนยงัไดรั้บความช่วยเหลือจากฝ่าย
จีนโดยผา่นหน่วยงานภาครัฐของไทยอีกดว้ย อนัเป็นผลจาก ปี พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการ ไดท้าํบนัทึกความ
เขา้ใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน กบัสํานักงานส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ (ศูนยจี์นศึกษา, 2551, หนา้ 41) 
  นอกจากน้ีการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบนั ไดห้นัมายึดแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารมาก
ข้ึนมีการจดักิจกรรมการเรียนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อย่างมีความหมายไดฝึ้กใชภ้าษาใน
สถานการณ์ท่ีมีโอกาสพบไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั โดยยงัคงใหค้วามสาํคญักบัโครงสร้างไวยากรณ์ตามท่ีปรากฏ
อยู่ในเน้ือท่ีใช้ส่ือความหมาย ดงัท่ี ลิตเติลวูด (Littlewood) กล่าวไวว้่า แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร เป็น
แนวทางการสอนท่ีไม่จาํกดัความสามารถของนักเรียนไวเ้พียงแค่ความรู้ดา้นโครงสร้างไวยากรณ์เท่านั้น แต่
สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาทุกทกัษะ โดยสัมพนัธ์ความสามารถทางไวยากรณ์เขา้กบั
ยทุธศาสตร์การส่ือสารดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบักาลเทศะ (กรมวิชาการ, 2545, หนา้ 105-112) 
  เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การใช้ส่ือในการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์หลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตร บทบาทของนกัเรียน  การวดัและประเมินผล  บทบาทของครู  
และคุณลกัษณะของครูภาษาจีน  ดงัผลการวิจยัเรียงลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 
  1.1  การใชส่ื้อในการเรียนรู้ 
   จากผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการใชส่ื้อในการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นลาํดบัแรกทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ ส่ือสาํหรับการจดัการเรียนรู้ของครู เป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อกระตุน้ความสนใจใหน้กัเรียนไดรั้บรู้ เกิดพฒันาการ
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ด้านความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะปฏิบติัและทศันคติตามท่ีครูต้องการ โดยส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิชาภาษาต่าง 
ประเทศ ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์(published) ส่ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยี ส่ือของจริง (regalia) และส่ือท่ีใชจ้ริงใน
ชีวิตประจาํวนั (authentic materially) แต่ลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ยงัขาด
ความหลากหลาย ทั้งส่ือของจริงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยี   และส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปดงัท่ี  
ภาวิณี  บุญทา (2544, บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศท่ี 2    
(ภาษาจีน) : กรณีศึกษา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) : กรณีศึกษา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั พบว่า การพฒันาและใชส่ื้อการเรียนการ
สอน  ครูมีการใช้ส่ือการสอนทุกคร้ังท่ีสอน ส่ือการสอนท่ีใชส่้วนใหญ่จะเป็นแถบบนัทึกเสียงบทสนทนาหรือ
เพลง โรงเรียนมีการสนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาและใชส่ื้อการสอน และไดรั้บการสนบัสนุนในเร่ืองส่ือการเรียน
การสอนจากสถานทูตจีน หน่วยศึกษานิเทศกก์รมสามญัศึกษา นอกจากน้ีครูผูส้อนยงัจดัหาส่ือการสอนท่ีทนัสมยั
ต่างๆดว้ยตนเอง ปัญหาท่ีพบ คือ  ส่ือท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการของครู ครูขาดทกัษะในการผลิตส่ือการเรียนการ
สอน ขาดทกัษะในการประยกุตใ์ชส่ื้อการสอนท่ีมี และโรงเรียนขาดงบประมาณในการจดัส่ือการสอนท่ีทนัสมยั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีพบว่า ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบั การใชส่ื้อ
ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียนการส่งเสริมใหน้กัเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีไม่ห่างไกลจากนกัเรียนมากนกั  
การจดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์สําหรับใชก้บันกัเรียน เช่น รูปภาพ บตัรคาํ ใบความรู้พู่กนัจีน แท่งหมึก  หมึกแห่ง 
พจนานุกรมจีน-ไทยให้เพียงพอ  การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับหน่วยการเรียนและพ้ืนฐานของ
นกัเรียน และการส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถใชพ้จนานุกรมจีน-ไทยดว้ยเพือ่เรียนรู้การแปลคาํศพัทจี์นเป็นไทย 
  1.2  การวิเคราะห์หลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตร 
   จากผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการวิเคราะห์หลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตรมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเป็นลาํดบัสอง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนได้ดาํเนินการวิเคราะห์หลกัสูตรและ
เอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อนํามาออกแบบวางแผนและดําเนินกิจกรรมการสอนให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์สอดคลอ้งกบัแนวทางและเจตนารมณ์ของหลกัสูตรท่ีใช ้ มีมาตรฐานและตวับ่งช้ีความสาํเร็จหรือผล
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระเป็นเป้าหมายของการพฒันา โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระ และ
นกัเรียน แต่โรงเรียนท่ีเปิดสอนภาษาจีนยงัมีปัญหาอยูบ่า้งในเร่ืองของหลกัสูตรภาษาจีน ท่ียงัไม่มีมาตรฐาน ขาด
ความต่อเน่ือง  และความเพียงพอของเอกสารประกอบหลกัสูตรซ่ึง เป็นเอกสารท่ีสําคญัมากสําหรับครูผูส้อน 
เน่ืองจากสามารถนํามาศึกษาคน้ควา้ได้ด้วยตนเองและใช้อา้งอิงในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นไปดังท่ี 
กรรณิการ์  สงวนนวน (2546, หนา้ 150-160) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาการใชห้ลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในชั้นเรียน 
ปัญหาท่ีพบ คือฝ่ายบริหารขาดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตร ไม่มีความรู้ในเร่ืองภาษาจีน การดาํเนินการขาด
ความต่อเน่ืองและขาดหอ้งเรียนภาษาจีน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
ท่ีพบว่า ให้ความสําคญัเก่ียวกบั ความตอ้งการให้ กระทรวงศึกษาจดัทาํหลกัสูตรแกนกลางท่ีโรงเรียนสามารถ
นาํไปใชใ้นการเรียนการสอนในโรงเรียนได ้ พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือให ้ โรงเรียนปรับหลกัสูตรการสอนใหช้ดัเจน
เขา้ใจง่าย  เหมาะสมกบัสถานการณ์ภายนอก โรงเรียนควรจดัหาหลกัสูตรภาษาจีนแกนกลางต่างประเทศมา
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เทียบเคียงกบัหลกัสูตรภาษาจีนของโรงเรียน โรงเรียนและครูควรมีส่ือประกอบการสอนท่ีจูงใจและน่าเรียนเพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพนกัเรียน และ  ครูควรจดัหาเอกสารประกอบการสอนใหเ้พยีงพอ 
  1.3  บทบาทของนกัเรียน 
   จากผลการวิจยั พบว่า ปัญหาบทบาทของนกัเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นลาํดบัสาม ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะนกัเรียนแต่ละคนมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการเรียนภาษาจีนอย่างหลากหลาย บางคนตอ้งการเรียน
สนทนาอยา่งเดียว บางคนตอ้งการเรียนเพียงแค่เพื่อไปสอบ ไม่ตอ้งการจะเอาความรู้จริงๆ มีทั้งท่ีตั้งใจจริงและถูก
บงัคบัใหเ้รียน ดงันั้นพฤติกรรมในการแสดงออกของนกัเรียนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วน
หน่ึงของปัญหาเช่นกนั  ส่งผลใหส่้วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น ครูตอ้งคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญั
ของภาษาจีนต่อการหางาน การประกอบอาชีพในอนาคต บทบาทของนักเรียนจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้
เหมาะสม กล่าวคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ของชั้นเรียนและกาํหนดแผนการเรียนยอ่ยดว้ยตนเอง แต่
ละคนคิด ตดัสินใจเลือกวิธีการเรียนรู้ ลงมือปฏิบติัตามความสนใจ ความสามารถ ร่วมทาํงานกบักลุ่มไดเ้ป็นอยา่ง
ดี แสวงหาความรู้และหาคาํตอบของปัญหาโดยมีวิธีการและใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและสามารถสรุปความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง คาํตอบ/ผลงานมีความแตกต่างกนัตามกระบวนการเรียนรู้ ตามลกัษณะบริบทของแต่ละคน และ
ผลิตผลงานและขอ้ความรู้ท่ีเกิดผลดี มีประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2544, หน้า 30) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีพบว่า ให้
ความสําคญัเก่ียวกบั โรงเรียนและครูส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัภาระหน้าท่ี ขยนัเรียนและทาํการบา้นให้ครบ 
โรงเรียนและครูควรส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสัมมาคารวะประพฤติปฏิบติัตนให้สมกบัเป็นนกัเรียน ครูควรส่งเสริม
ใหน้กัเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัใหเ้กียรติกนัอยา่งเป็นมิตร โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อใหเ้ป้าหมายของ
กลุ่ม บรรลุความสําเร็จ ครูควรส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และ ครูควรส่งเสริมให้
นกัเรียนหมัน่ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัภาษาจีน วฒันธรรมจีน แผนท่ีจีน ฯลฯ 
  1.4  บทบาทของครู 
   จากผลการวิจยั พบว่า ปัญหาบทบาทของครูมีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นลาํดบัส่ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการ
เรียนการสอนภาษาจีน ส่ิงสําคญัคือครูตอ้งมีการแสดงออกในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมดงัท่ี วฒันาพร  
ระงบัทุกข ์(2542, หนา้ 8-10) กล่าวถึง บทบาทของครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นักเรียนเป็นศูนยก์ลาง 
จากบทบาทท่ีสําคญัท่ีสุดในฐานะผูบ้อกเล่าขอ้ความรู้ทั้งหมดแก่นกัเรียนมาเป็นผูส้นบัสนุนจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีจะ
เอ้ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ี
พบว่า ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบั ครูสอนภาษาจีนตอ้งรู้จกัการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ใหน่้าเบ่ือ ครู
สอนภาษาจีนควรตรวจสอบผลการทาํงานของนกัเรียนเพื่อใหถู้กตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์ ก่อนใหน้กัเรียนสรุป
เป็นขอ้ความรู้จากการเรียนรู้ ครูสอนภาษาจีนควรไดรั้บการอบรมเทคนิคการสอนสมยัใหม่ รวมทั้งโรงเรียนและ
ครูสอนภาษาจีนควรสนับสนุน หรือ กระตุน้ให้นักเรียนรักภาษาจีน :ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่ามีนโยบายการ
เปล่ียนแปลงในดา้นบทบาทของครู โรงเรียนมีนโยบายพฒันาความรู้ ความสามารถของครูไปพร้อมกบัการพฒันา
โรงเรียนในดา้นต่างๆ ครูตอ้งเป็นผูรู้้จกัแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ ตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบการสอน เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่  ปรับตนเองให้เป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และทันต่อโลกของการ
เปล่ียนแปลง รู้จกัเขา้ใจวิธีการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลแบบใหม่ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั เลิกวิธีการ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 333

สอนแบบท่องจาํ แต่จดัเป็นกิจกรรมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สนุกกบัการเรียนและเห็นคุณค่าของวิชา
เรียนมากข้ึน แต่จดัเป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สนุกกบัการเรียนและเห็นคุณค่าของวิชาท่ีเรียน
มากข้ึน โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสามารถนาํไปใช้ในชีวิตจริงได้ และมีความสามารถในการพฒันา
ศกัยภาพของเดก็แต่ละคนใหไ้ดพ้ฒันาอยา่งเตม็ท่ีตามเอกตัภาพ (สุวิชยั  โกศยัยะวฒัน์, 2541, หนา้ 167-170) 
  1.5  การวดัและประเมินผล 
   จากผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการวดัและประเมินผล มีค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นลาํดบัหา้ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะการเรียนการสอนภาษาจีนซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ใช้การประเมินผลการเรียนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในเป้าหมายของการประเมินอยา่งชดัเจนอยูแ่ลว้
ดงัท่ีกรมวิชาการ (2545, หนา้ 5-8) กล่าวถึง เป้าหมายสําคญัของการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คือ เพื่อนาํผลการประเมินไปพฒันานกัเรียนใหบ้รรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนต่างๆ 
โดยการนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน
โดยตรง และนาํผลไปปรับปรุงแกไ้ขการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนรวมทั้ งนาํไปใช้การ
พิจารณาตดัสินความสาํเร็จทางการศึกษาของนกัเรียน อยา่งไรก็ตามการวดัและประเมินผลอาจยงัมีปัญหาอยูบ่า้ง
ดังท่ี  ทวี  สิงหราช (2540, หน้า ข-ค) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง ความต้องการของครูเก่ียวกับการนิเทศภายในเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียนคาํเท่ียงอนุสสรณ์ จังหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ควรส่งเสริมให้
ครูผูส้อนในกลุ่มประสบการณ์เดียวกนั ร่วมกนัจดัทาํเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนร่วมกนั และนาํผลการ
ประเมินมาพฒันาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีพบว่า ให้ความสําคญัเก่ียวกบั ส่งเสริมให้ครูวดัผลอย่างหลากหลาย 
(สังเกต ทดสอบ รายงาน แฟ้มงาน ใบงาน ช้ินงาน โครงงาน การอ่านการเขียนการออกเสียง ฯลฯ)  แจง้เกณฑก์าร
วดัและประเมินใหน้กัเรียนทราบก่อนเรียน  ประเมินผลจากการปฏิบติัจริง เนน้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ผูบ้ริหาร และครูควรติดตามผลการประเมินเพ่ือปรับการเรียนเปล่ียนการสอนให้ไดผ้ลอย่างแทจ้ริง ครูมีการ
ประเมินนกัเรียนโดยไดวิ้ธีการท่ีหลากหลายหลายรูปแบบเช่น ฟัง พดู อา่น เขียน ส่ือความดว้ยท่าทาง 
  1.6  คุณลกัษณะของครูภาษาจีน 
   จากผลการวิจยั พบว่า ปัญหาคุณลกัษณะของครูภาษาจีนค่าเฉล่ียสูงสุดเป็นลาํดบัสุดทา้ย ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะปัญหาการขาดแคลน “ครูภาษาจีน” ทั้งครูไทยท่ีเช่ียวชาญภาษาจีน และครูจีนเจา้ของภาษา ส่งผลให้
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ สช. ซ่ึงโรงเรียนจีนเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหน่ึงสังกดัอยู่มี
นโยบายพฒันาโรงเรียนในสังกดัโดยผลจากการศึกษาจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางแผน การกาํหนด
นโยบาย การบริหารการศึกษาระดบัสูง เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทางการศึกษา การวิจยัและการบริหารเก่ียวขอ้งกบั
ชาวจีนและโรงเรียนจีนจาํนวน 36 ท่าน โดยการตอบแบบสอบถามจาํนวน 36 ขอ้ ตามกรอบแนวคิดของทฤษฎี
การศึกษาชนต่างวฒันธรรมของเจมส์ ลินซ์ ได้ให้ความสําคญักบัการผลิตครูคนไทยท่ีสามารถสอนภาษาจีนได้
เพิ่มมากข้ึน เพราะครูดา้นน้ียงัขาดแคลนและจะสะดวกในการกาํกบัดูแลพฤติกรรมการสอน  การถ่ายทอดความ
คิดเห็นใหแ้ก่เด็กไดโ้ดยตรงกว่าครูท่ีมาจากประเทศจีน  แมว้่าการเรียนภาษายงัจาํเป็นตอ้งเรียนกบัเจา้ของภาษา
ดว้ย  เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะทางภาษาโดยตรง แต่ควรมีครูคนไทยช่วยสอน  ช่วยวางรากฐานความ
เป็นไทยควบคู่กนัไป ครูและนกัเรียนควรจะมีโอกาสไดดู้งาน ทศันศึกษายงัประเทศจีน รวมทั้งไดมี้โอกาสพบ
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บุคคลสําคญั ผูป้ระกอบการ เจา้ของกิจการในประเทศไทยท่ีเป็นชาวไทยเช้ือสายจีนเพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากแบบเรียนและควรมีการฝึกงานท่ีตอ้งใช้ภาษาจีนในการทาํงานจริงก่อนจบการศึกษา  จะทาํให้
นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงมากข้ึน (สุวิชยั โกศยัยะวฒัน,์ 2541, หนา้167-170) 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกั
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) กรุงเทพมหานครจาํแนกตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
ครูสอนภาษาจีน จาํนวน 6 ด้าน โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการเรียนการสอน 
“ภาษาจีน” ในประเทศไทย ท่ีมีมานานหลายสิบปี ซ่ึงจดัสอนตั้งแต่อนุบาลศึกษา ถึงระดบัอุดมศึกษา และไม่นบั
รวมโรงเรียนสอนภาษา ท่ีมีหลกัสูตรภาษาจีน ท่ีเกิดข้ึนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา พบว่าทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความ
คิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเด็นหลกัอยา่งนอ้ย 2 ประเด็นคือ
หลกัสูตรและครูสอนภาษาจีนดงัจะเห็นไดจ้าก การประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีจดัโดยศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชีย
ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เร่ือง "การเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนจีน" เม่ือวนั
จนัทร์ท่ี 8 ตุลาคม 2550 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกว่า 170 คน ประกอบดว้ยตวัแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
เจา้หนา้ท่ีสถานทูตจีน ตวัแทนผูบ้ริหารและครู 94 คนผูบ้ริหารและครูจากโรงเรียนจีนทัว่ประเทศ ร่วมกนัอภิปราย
เร่ืองปัญหา และอุปสรรคของโรงเรียนจีน ซ่ึงพบว่ามีประเด็นหลกัๆ เก่ียวกบัหลกัสูตรและแบบเรียนภาษาจีน 
ปัญหาครูผูส้อน ปัญหาการบริหารของโรงเรียนจีน   ปัญหานโยบายและโครงสร้างระบบการศึกษาของไทย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการประชุมเสวนาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน และนกัเรียนของโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอน
ภาษาจีนในจงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2549 ท่ีโรงเรียนศรีนคร อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั สงขลา  โดย
กล่าวถึงการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน  ตอ้งปรับปรุงแก้ไขการจดัทาํมาตรฐานหลกัสูตร การสร้างและพฒันา
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและวฒันธรรม จดัทาํหลกัสูตรตาํราใหช้ดัเจน ออกแบบหลกัสูตรใหม่ร่วมกนั
ระหว่างประเทศทั้งสอง พยายามสอนแบบจูงใจใหน้กัเรียนสนใจ อธิบายใหเ้ห็นวิสัยทศัน์ของการเรียนภาษาจีนท่ี
มีต่อโลกยคุปัจจุบนั เนน้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสนุกสนาน ใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน มีการส่งคน
ไปเรียนท่ีจีนมากข้ึน ซ่ึงการเสวนาในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอให้มีการอบรมพฒันาครูผูส้อนชาวจีนใหรู้้ภาษาไทย เพื่อ
ช่วยในการส่ือสารการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ และเขา้ใจวฒันธรรมประเพณีไทยมากข้ึน นอกจากน้ี การ
พฒันาครูผูส้อนภาษาชาวจีนท่ียงัไม่มีประสบการณ์การสอนมาก่อน ตอ้งดาํเนินการโดยเร่งด่วนซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วิเชียร  จิตรอ่อนน้อม (2546, บทคดัย่อ) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาครูโรงเรียนเอกชนท่ีสอนภาษาจีนใน
กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ครูท่ีปฏิบติังานกบัผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั  มีการรับรู้ดา้นการพฒันาใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจาณาเป็นรายดา้น ครูท่ีปฏิบติังานกบัผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีการรับรู้
การพฒันาครูดา้นการปฐมนิเทศ  การศึกษาดูงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  นอกจากน้ี สุวิชยั โกศยัยะวฒัน์ (2541, หนา้ 167-170) ไดก้ล่าวถึง โรงเรียนจีนซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชน
ประเภทหน่ึง สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ซ่ึงสํานักงานบริหาร
คณะกรรมการส่งเริมการศึกษาเอกชนมีนโยบายพฒันาโรงเรียนในสังกดัโดยตรง โดยการเปล่ียนแปลงในดา้น
บทบาทของครู โรงเรียนมีนโยบายพฒันาความรู้ ความสามารถของครูไปพร้อมกบัการพฒันาโรงเรียนในดา้น
ต่างๆ ครูตอ้งเป็นผูรู้้จกัแสวงหาความรู้อยูเ่สมอ ตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบการสอน เทคนิควิธีการจดัการเรียนการ
สอนแบบใหม่ ปรับตนเองให้เป็นคนทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ และทนัต่อโลกของการเปล่ียนแปลง รู้จกัเขา้ใจ
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วิธีการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลแบบใหม่ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั เลิกวิธีการสอนแบบท่องจาํ แต่
จดัเป็นกิจกรรมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สนุกกบัการเรียนและเห็นคุณค่าของวิชาเรียนมากข้ึนแต่จดัเป็น
กิจกรรมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสนุกกบัการเรียนและเห็นคุณค่าของวิชาท่ีเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะวิชา
ภาษาต่างประเทศท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริงได ้และมีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพของเด็กแต่ละคนให้
ไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ท่ีตามเอกตัภาพ 
 3.  ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูสอนภาษาจีนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน
ของโรงเ รียนสอนภาษาจีน  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช . ) 
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นรายดา้น พบวา่ 
  3.1  ขอ้เสนอแนะดา้นปัญหาดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ของครูภาษาจีน ในระดบัมากท่ีสุดคือ  
สร้างความตระหนกัดว้ยวิธีการต่างๆเพื่อให้ครูเกิดความรัก ความศรัทธาในอาชีพครูดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ เสียสละ ไม่ละท้ิงหนา้ท่ี ตั้งใจสอนทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูท่ี้อยู่ในวงการวิชาชีพครู ตอ้งมี
ความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะท่ีเป็น
อาชีพท่ีสร้างคนใหมี้ความรู้ความสามารถ และเป็นคนท่ีพึงประสงคข์องสังคม ผูอ้ยูใ่นวิชาชีพจะตอ้งมัน่ใจ ในการ
ประกอบวิชาชีพน้ีดว้ยความรัก และช่ืนชมในความสาํคญัของวิชาชีพซ่ึงสอดคลอ้งกบัจินตนา  จาดโต (2547, หนา้ 
55) กล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของครูในองค์การ หรือหน่วยงาน ควรประกอบดว้ยการมีความรู้ดี มีความคิดริเร่ิม มี
ความสามารถในการอบรมส่ังสอน  มีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีบุคลิกดี มีคุณลกัษณะผูน้าํ และ
ท่ีสาํคญัตอ้งมีจรรยาบรรณครู 
  3.2  ขอ้เสนอแนะดา้นปัญหาดา้นการวิเคราะห์หลกัสูตร และเอกสารประกอบหลกัสูตรในระดบัมาก
ท่ีสุดคือ กระทรวงศึกษาควรจดัทาํหลกัสูตรแกนกลางท่ีโรงเรียนสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนในโรงเรียน
ได ้ พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือใหด้ว้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนัภาษาจีนเป็นภาษาหน่ึงในประเทศไทยท่ีผูป้กครอง
สนใจส่งบุตรหลานเขา้ไปเรียนจาํนวนมาก  ซ่ึงสาเหตุมาจากการท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจาํนวน
ผูบ้ริโภคท่ีสูงเป็นอนัดบั1 จึงส่งผลใหภ้าษาจีนเป็นภาษาท่ีสาํคญัในการเขา้ติดต่อหรือมีบทบาททั้งทางดา้นการคา้ 
การลงทุนดงันั้นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนใหมี้ประสิทธิภาพ ส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยูก่บั
การดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรการสอนภาษาจีนและตาํราเรียนใหช้ดัเจน เขม้ขน้ข้ึนและมีความเป็นเอกภาพ 
  3.3  ปัญหาดา้นบทบาทของครู ในระดบัมากท่ีสุดคือ ครูสอนภาษาจีนตอ้งรู้จกัการสร้างบรรยากาศใน
การเรียนการสอนไม่ให้น่าเบ่ือ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู้ในปัจจุบนัการส่งเสริมให้นักเรียนคน้ควา้หา
คาํตอบดว้ยตนเองหรือการเรียนรู้จากการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกลุ่มอาจจะทาํใหผู้เ้รียนมีวิธีการหาความรู้จาก
แหล่งต่างๆ ดว้ยตนเองมากข้ึนมากกว่าจะคอยใหค้รูบอกใหแ้ต่ฝ่ายเดียว จึงเป็นหนา้ท่ีในการช้ีช่องทางใหน้กัเรียน
หาวิธีการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ให้บริการหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอน การ
นิเทศและการบริหารการศึกษาเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกษม  วฒันชยั (2545, หนา้ 58) ท่ีไดก้ล่าวถึงบทบาทและ
หนา้ท่ีครู คือ ครูตอ้งเขา้ใจนกัเรียนแต่ละคนในหอ้งว่ามีความแตกต่าง ตั้งแต่พฒันาการของนกัเรียน  ส่ิงแวดลอ้ม 
การอบรมเล้ียงดู เชาวน์ปัญญา อารมณ์ สังคม ฯลฯ เวลาจดักิจกรรมครูควรคาํนึงถึงส่ิงเหล่าน้ีและเอาใจใส่เป็น
รายบุคคล ครูควรเตรียมเน้ือหาและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของนกัเรียน ครูตอ้งรู้จกัใหก้ารเสริมแรง 
ซ่ึงเป็นการใหก้าํลงัใจนกัเรียน ครูควรจดักิจกรรมและสถานการณ์ให้นกัเรียนไดแ้สดงออกอย่างสร้างสรรค ์ครู
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ควรส่งเสริมให้นักเรียนไดแ้สดงไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทาํครูควรฝึกฝนกิริยามารยาทและวินยัตามวิถี
วฒันธรรมไทย  ครูควรเมตตานกัเรียนอยา่งทัว่ถึงทุกคน 
  3.4  ปัญหาด้านบทบาทนักเรียนในระดับมากท่ีสุดคือ โรงเรียนและครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ภาระหนา้ท่ี  ขยนัเรียน และทาํการบา้นใหค้รบ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าคุณลกัษณะผูเ้รียน ความรู้ความสามารถท่ี
จาํเป็นของเด็กไทยนั้นอ่อนลง ทั้งในดา้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อยา่งมีเหตุผล การริเร่ิมสร้างสรรค ์
การแกปั้ญหา รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคข์องสังคมไทยในปัจจุบนั ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได ้มี
ความรู้แต่ไม่มีความคิด ไม่สามารถปรับตวั รู้เท่าทนัวิทยาการสมยัใหม่ได ้ซ่ึงมีมูลฐานมาจากความรับผดิชอบดา้น
การเรียนของนกัเรียน โดยสามารถสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมการทาํงานตั้งใจปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ความเพียรพยายาม   ไม่ปล่อยงานใหค้ัง่คา้ง ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง แบ่งเวลาในการเรียนหรือทาํกิจกรรมในแต่ละ
วนัให้ทันเวลาท่ีกาํหนด ติดตามบทเรียน การบ้านและงานท่ีครูสั่งจากเพื่อนเม่ือตนขาดเรียน ดังนั้นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการเรียนรู้บทบาทนกัเรียนจึงมุ่งเนน้ในเร่ืองของความรับผิดชอบในการเรียนของนกัเรียน
ดงัท่ีวฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542, หนา้ 8-10) กล่าวถึง ตวับ่งช้ีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั ของศูนย์
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดตัวบ่งช้ีการเรียนของ
นกัเรียน 9 โดยตวับ่งช้ีขอ้ (8)  การท่ีนกัเรียนฝึกตนเองใหมี้วินยั และมีความรับผิดชอบในการทาํงาน  เป็นเคร่ือง
ตรวจสอบว่า เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดการเรียนหรือการสอนตามตวับ่งช้ีดงักล่าว เม่ือนั้นไดเ้กิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
นกัเรียนเป็นสาํคญั 
  3.5  ปัญหาดา้นการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ ในระดบัมากท่ีสุดคือ ครูควรมีการใชส่ื้อท่ีสามารถดึงดูด
ความสนใจของนกัเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู้ของนกัเรียนสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี จาก
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ ประเภทต่างๆ รวมทั้งการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม และส่ิงอาํนวย
ความสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรมวิชาการ (2544, หนา้ 23-24) กล่าวถึง ลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ท่ีจะนาํมาใชใ้น
การจดัการเรียนรู้ควรมีความหลากหลายทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยีและส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงช่วยส่งเสริม
ใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน รวมทั้งกระตุน้ให้
นกัเรียนรู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง ลึกซ้ึงและต่อเน่ืองตลอดเวลาเพื่อใหก้ารใชส่ื้อ
การเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจดัการเรียนรู้ และพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
  3.6  ปัญหาดา้นการวดัและประเมินผล ในระดบัมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมใหค้รูวดัผลอยา่งหลากหลาย 
(สังเกต ทดสอบ รายงาน แฟ้มงาน ใบงาน ช้ินงาน โครงงาน การอ่านการเขียนการออกเสียง ฯลฯทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าการวดัและประเมินผลตอ้งใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เนน้การปฏิบติัให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสาระ
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนและสามารถดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือ
แฟ้มสะสมผลงาน ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนทราบระดบัความกา้วหนา้ความสาํเร็จของตน ส่วนครูผูส้อนจะเขา้ใจความ
ตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม สามารถใหร้ะดบัคะแนนหรือจดักลุ่มนกัเรียน รวมทั้งประเมินผลการจดั
กิจกรรรมการเรียนการสอนของตนเองไดซ่ึ้งเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, 
หนา้ 6-7) ไดใ้หห้ลกัการวดัประเมินผลนกัเรียนไวว้่า เป็นกระบวนการท่ีช่วยผูส้อนไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีแสดง
พฒันาการ ความกา้วหนา้และความสาํเร็จของการเรียนรู้ของนกัเรียน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหน้กัเรียน



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 337

เกิดการพฒันาและการเรียนรู้เต็มศกัยภาพ วิธีการวดัและประเมินผลตอ้งใชวิ้ธีท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ี
ตอ้งการวดัทั้ งความรู้ ความคิดและการปฏิบติัจะดาํเนินการควบคู่กบัการจัดการเรียนการสอน การวดัความรู้ 
ความคิดส่วนใหญ่ใชก้ารทดสอบ แบบทดสอบอาจเป็นแบบเลือกตอบหรือใหเ้ขียนคาํตอบเองดว้ยขอ้สอบอตันยั 
ควรเน้นการตอบโดยการเขียน และการนาํเสนอคาํตอบด้วยตวันักเรียน เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้
พฒันาการคิดและการเขียนไปพร้อมๆ กนัไดดี้กว่าเคร่ืองมือชนิดเลือกตอบ นอกจากน้ีอาจใชแ้ฟ้มสะสมงาน การ
สังเกต การสัมภาษณ์ เป็นวิธีท่ีเหมาะกับการวดั และประเมินความดีงาม และการปฏิบัติ สําหรับการวดัและ
ประเมินผลนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนจีน" โดยมีผู ้เข้าร่วมการประชุมกว่า 170 คน ประกอบด้วยตัวแทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เจา้หนา้ท่ีสถานทูตจีน ตวัแทนผูบ้ริหารและครู 94 คน เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 8 ตุลาคม 2550 ณ 
ศูนยจี์นศึกษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   โดยในเร่ืองของหลกัสูตรภาษาจีน “คุณครูณัชชยุต  
อรุณสุริยะ” หัวหนา้ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนยู่เฉียว โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเปิดสอนภาษาจีนกลาง ในจงัหวดั
กาญจนบุรี เล่าว่า แมว้่าทางโรงเรียนจะเปิดสอนภาษาจีน มานานกว่า 10 ปีแลว้ก็ตาม แต่กลบัเพิ่งจะมีหลกัสูตร
ภาษาจีน ท่ีจดัทาํข้ึนเป็นรูปเป็นร่าง และจะเร่ิมใชจ้ริงในปีการศึกษาหนา้น่ีเอง ส่วนในระดบัอุดมศึกษา “อาจารย์
ประพฤทธ์ิ ศุกลรัตนเมธี” กล่าวอยา่งตรงไปตรงมา ว่า “อยา่คิดว่าภาษาจีน จะสอนไดง่้ายเหมือนภาษาไทยหรือ
องักฤษยิ่งไม่มีหลกัสูตรกลางด้วยแลว้ ยิ่งจับทางยากจะเป็นเร่ืองดีมากๆหากกระทรวงศึกษาธิการจะจัดทาํ
หลกัสูตรแกนกลางหรือมี “พิมพเ์ขียว” ใชร่้วมกนั” 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏบัิติ 
  การวิจยัปัญหาการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนสอนภาษาจีน สังกดัสาํนกับริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช)  กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็น
ประโยชนต่์อการศึกษา ดงัน้ี 
  1.1  สร้างความตระหนกัดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อใหค้รูเกิดความรัก ความศรัทธาในอาชีพครู ดูแลเอาใจ
ใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ เสียสละ ไม่ละท้ิงหนา้ท่ี ตั้งใจสอน 
  1.2  กระทรวงศึกษาควรจดัทาํหลกัสูตรแกนกลางท่ีโรงเรียนสามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนใน
โรงเรียนได ้พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือใหด้ว้ย 
  1.3  ครูสอนภาษาจีนตอ้งรู้จกัการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนไม่ใหน่้าเบ่ือ 
  1.4  โรงเรียนและครูส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัภาระหนา้ท่ี  ขยนัเรียนและทาํการบา้นใหค้รบ 
  1.5  ครูควรมีการใชส่ื้อท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 
  1.6  ส่งเสริมให้ครูวดัผลอย่างหลากหลาย (สังเกต ทดสอบ รายงาน แฟ้มงาน ใบงาน ช้ินงาน 
โครงงาน การอ่านการเขียนการออกเสียง ฯลฯ) 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัในคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาหลกัสูตรภาษาจีนท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนในแต่ละช่วงชั้น 
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  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยท่ีีมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา 
  2.3  ควรมีการศึกษาวิธีการสอนหรือการวิจัยเก่ียวกับนวตักรรม ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีช่วย
แกปั้ญหาคุณภาพของผูเ้รียน ในการใชภ้าษาจีนเพื่อการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮมของผู้สูงอายุ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร* 

The factor  to decide on service of nursing home  
in Dhonbur i distr ict, Bangkok. 

นางณฏัฐช์านนัท ์ มืดอินทร์** 
Mrs. Natchanan Meudin. 

 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮมของ
ผูสู้งอายุ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ    เนอร์
สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอาย ุจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  80  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน    
 ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอายุ เขตธนบุรี   
ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม  ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย  ดงัน้ี  
ดา้นบริการ ดา้นพนกังาน ด้านการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย = 4.05, 4.03, 3.99 และ 3.96 
ตามลาํดบั)   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเนอร์สซ่ิงโฮม 
ของผูสู้งอายุ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า  ผูสู้งอายุท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั  มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  เฉพาะดา้นพนักงาน  ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม  แตกต่างกนั  อยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นราคา ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนั  และผูสู้งอายท่ีุมี
อาชีพต่างกนัมีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
Abstract 
 The purposes of this research were to study the factor to decide on service of nursing home in 
Dhonburi district, Bangkok, and to compare the factor to decide on service of nursing home in Dhonburi 
district, Bangkok. There were 80 samples. The questionnaire was used as research tool. Data were analyzed by 
using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance. 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 The findings revealed that the factor to decide on service of nursing home in Dhonburi district, 
Bangkok, result of this research was high level (average = 4.01) and if consider in each part was high level, 
ascending order as follows service, official, marketing and price (average = 4.05, 4.03, 3.99, and 3.96 
subsequently). Comparison resulted found different demographics were not significant difference. If consider in 
each part, the official who different occupation was significant difference at 0.05, in the price, customer who 
different age and different occupation were significant difference at 0.05.  

 
ความนํา 
 จากความกา้วหนา้ของวิทยาการทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคมปัจจุบนัให้มีชีวิตยืนยาวข้ึนกว่าเดิม สังเกตไดจ้ากจาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนส่วนหน่ึงเป็นเพราะคุณภาพชีวิตสภาพแวดลอ้มตลอดจนการรักษาพยาบาลท่ีดีข้ึน จึงเป็นท่ี
คาดหมายกนัว่าจาํนวนประชากรผูสู้งอายุจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงมีผลต่อโครงสร้างประชาชนจนอาจกล่าวไดว้่า โลกใน
อนาคตจะเป็นสังคมของผูสู้งหลายประเทศเร่ิมตระหนักถึงสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนและให้ความสําคญักับ
วิทยาการดา้นผูสู้งอาย ุเพ่ือเตรียมการสาํหรับแนวโนม้ของประชากรโลกในอนาคต 
 เน่ืองจากสภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของความเจริญกา้วหน้าทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม การศึกษา  เทคโนโลยีการแพทย ์และสาธารณสุขมีมากข้ึน มีการพฒันาความรู้วิชาการใหม่ ๆ 
ทาํให้ประชาชนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมีความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวก สบายเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
บริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข โรงพยาบาลภาครัฐมีไม่เพียงพอท่ีจะรองรับความตอ้งการได ้ ผูสู้งอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมจาํนวนสูงข้ึน  แมจ้ะเป็นท่ียอมรับถึงความสําคญัของทรัพยากรบุคคลในกลุ่มผูสู้งอายุน้ี แต่การ
เพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็วยอ่มส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู ่ต่อสุขภาพ และต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ 
 ประกอบกบัประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมในช่วงท่ีผ่านมา 
ผูสู้งอายตุอ้งประสบกบัปัญหาดา้นสุขภาพ ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม จึงตอ้งพึ่งพาบุคคลอ่ืนในการปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน เป็นผลใหอ้ตัราการพึ่งพาของผูสู้งอายสูุงข้ึน  การท่ีผูสู้งอายจุะมีสุขภาพดีไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บั
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และปัจจัยท่ีสําคญัคือ 
พฤติกรรมการดูแลตนเองหรือพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   
 เม่ือมีผูสู้งอายมุากข้ึนสภาพความเป็นอยูจ่ะคลา้ยคลึงกบัประเทศตะวนัตก  ท่ีมีวยัแรงงานตอ้งออกไป
ทาํงานนอกบา้น ซ่ึงไม่มีผูดู้แลผูสู้งอายุในครอบครัวจึงจาํเป็นตอ้งมีผูดู้แล จึงทาํให้มีการเปิดศูนยเ์นอร์สซ่ิง
โฮมหรือเนอร์สเซอร์ร่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจดัส่งพนกังานท่ีผ่านการฝึกอบรมวิชาสูงวิทยาไปดูแลตามบา้น
เพื่อใหคุ้ณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550- 2554  ซ่ึงมียทุธศาสตร์สําคญัตาม
การพฒันาคุณภาพชีวิตซ่ึงเนน้เร่ืองสุขอนามยัของผูสู้งอายุ รวมทั้งในแผนพฒันาเมืองกรุงเทพฯ ก็มียุทธศาสตร์
สาํคญัน้ีดว้ย ให้เป็นเมืองน่าอยู ่ จึงเห็นความจาํเป็นในการศึกษาวิจยัดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการศูนยเ์นอร์
สซ่ิงโฮมฝ่ังธนบุรีน่าจะเป็นหน่วยงานท่ีสําคญัในการดูแลผูสู้งอายุ เพ่ือนําผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการของศูนยเ์นอร์สซ่ิงโฮม ใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการเนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอายุ    เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์ซ่ิงโฮม ของผูสู้งอายุ จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   2.1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพสมรส อาย ุ  ระดบั
การศึกษา   อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จาํนวน  6 ขอ้ 
 2.2   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอาย ุประกอบดว้ย ดา้น
พนกังาน ดา้นบริการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด จาํนวน  16   ขอ้ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
    การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใช้
บริการเนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอายุ เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่าง
กรอกขอ้มูล จาํนวน  80  คน และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 80 ชุด  คิด
เป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป  โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอาย ุเขตธนบุรี โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์ส   ซ่ิงโฮม เขต
ธนบุรี ของผูสู้งอาย ุจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
เนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอาย ุจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวธีิ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชเ้นอร์ซ่ิงโฮม ของผูสู้งอาย ุเขนธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  55.00   สถานภาพ โสด ร้อยละ 40.00  รองลงมา
หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ ร้อยละ 31.25   อายุ 41 ปี – 50 ปี  ร้อยละ 52.50  รองลงมา 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 25.00   
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ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 48.75  รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 41.25    อาชีพ รับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 58.75  รองลงมาคา้ขาย/กิจการส่วนตวั ร้อยละ 30.00  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 – 50,000 
บาท   ร้อยละ 48.75  รองลงมา50,000 บาทข้ึนไป  ร้อยละ 30.00    
 2.  ปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮม ของผู้สูงอายุ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร   
 ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านพนักงาน 
 ผูสู้งอายมีุความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.03) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.73 – 4.33)  ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  พนกังานมีกิริยา มารยาท สุภาพเรียบร้อย 
 2.   พนกังานมีทกัษะในการปฏิบติังาน 
 3.  พนกังานสามารถปรับตวัเขา้กบัลูกคา้ไดเ้หมาะสม 
 4.  พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 5.  พนกังานมีความรู้ในการจดัสภาพแวดลอ้มในการดูแลลูกคา้ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง   สถานภาพ โสด และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ อาย ุ30 ปี 
– 40 ปี  และ 41 ปี - 50 ปี  ทุกระดบัการศึกษา  อาชีพคา้ขาย/กิจการส่วนตวั และรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
และทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ด้านบริการ 
 ผูสู้งอายมีุความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.98 – 4.16)  ทุกรายการ คือ 
 1.  มีความปลอดภยัและเช่ือมัน่ในบริการ 
 2.  ศูนยมี์บริการหลากหลายใหเ้ลือก 
 3.  มีบริการจดัส่งพนกังานถึงบา้นผูบ้ริโภค 
 4.  มีคุณภาพในการใหบ้ริการ 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั เพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอาย ุทุกระดบัการศึกษา ทุก
อาชีพ และทุกระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ด้านราคา 
 ผูสู้งอายมีุความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.91 – 4.04)  ทุกรายการ คือ 
 1.  ไม่คิดค่าบริการเพิม่พเิศษอ่ืน ๆ 
 2.  อตัราค่าบริการเหมาะสมเม่ือเทียบกบัการจา้งพนกังานดว้ยตนเอง 
 3.  อตัราค่าบริการเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ   
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 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอาย ุทุกระดบัการศึกษา  
อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท และ 50,000 บาทข้ึนไป 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูสู้งอายมีุความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.99) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.77 – 4.13)  ทุกรายการ คือ 
 1. มีช่วงเวลาลดแลกแจกแถม 
 2. ทาํเลท่ีตั้งของบริษทัสะดวกต่อการติดต่อ 
 3. มีส่วนลดแก่ลูกคา้เก่า       
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชายและเพศหญิง ทุกสถานภาพสมรส ทุกกลุ่มอาย ุทุกระดบัการศึกษา  
อาชีพคา้ขาย/กิจการส่วนตวั และรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท และ 
50,000 บาทข้ึนไป 
 3.  เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮม ของ
ผู้สูงอายุ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ   เนอร์สซ่ิงโฮม 
ของผูสู้งอายุ  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอาย ุในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง  มีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดงัน้ี 
 1.  ด้านพนักงาน  
   ผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
พนกังานมีความรู้ในการจดัสภาพแวดลอ้มในการดูแลลูกคา้ 
  ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
   2.  พนกังานมีกิริยา มารยาท สุภาพเรียบร้อย 
      ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 
0.05   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  พนกังานมีความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
   2.  พนกังานมีความรู้ในการจดัสภาพแวดลอ้มในการดูแลลูกคา้ 
 2.  ด้านราคา   
   ผูสู้งอายเุพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ อตัราค่าบริการ
เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ 
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  ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ  อตัรา
ค่าบริการเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ 
   ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ อตัรา
ค่าบริการเหมาะสมเม่ือเทียบกบัการจา้งพนกังานดว้ยตนเอง 
   และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ อตัราค่าบริการ
เหมาะสมกบัการใหบ้ริการ 
   ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการคือ อตัรา
ค่าบริการเหมาะสมกบัการใหบ้ริการ 
 3.  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
   ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีส่วนลดแก่
ลูกคา้เก่า 
   และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ทาํเลท่ีตั้ งของบริษทั
สะดวกต่อการติดต่อ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอาย ุ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย  เพศ  สถานภาพสมรส อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00  สถานภาพ 
โสด ร้อยละ 40.00  อาย ุ41 ปี – 50 ปี ร้อยละ 52.50 ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 48.75  อาชีพ รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 58.75  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 48.75   
 2.  ปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮม ของผู้สูงอายุ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร   
 ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิงโฮม 
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X =4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจาก
มากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นบริการ ( X =4.05) ดา้นพนกังาน ( X = 4.03) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.99)  และ
ดา้นราคา  ( X = 3.96) 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  พิมลพรรณ อศัวเลิศพานิช (2544) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการการ
ดูแลสุขภาพท่ีบา้นของผูสู้งอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีผูสู้งอายุท่ีเขา้มารับบริการจากคลินิก อายรุกรรม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ กรณีศึกษาเป็นผูสู้งอายุ ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีเข้ามารับบริการจากคลินิก อายุรกรรม 
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมารับบริการเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.0  เพศชาย ร้อยละ 40.0 มีผูดู้แล
หลกัท่ีบา้น คือบุตร และโรคท่ีเป็นของผูสู้งอายสุ่วนมาก คือ โรคความดนัโลหิตสูง ผูสู้งอายมีุการปฏิบติัตนในการ
ดูแลสุขภาพท่ีบา้น ในเร่ืองการรับประทานยา มีการรับประทานยาตรงตามเวลาท่ีแพทยก์าํหนด หลีกเล่ียงหรืองด
อาหารท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ มีการเดินออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นผูสู้งอายุ ผูป่้วยท่ีไม่
สามารถช่วยตวัเองได ้และเดก็เลก็ ๆ ท่ีอยูใ่นบา้น จาํเป็นตอ้งมีผูดู้แลตลอดเวลาถา้ไม่มีบุตร กรณีดูแลผูสู้งอายหุรือ
ผูป่้วย และมารดากรณีดูแลเด็ก จาํเป็นต้องใช้บริการจา้งพนักงานจากบริษทั ท่ีฝึกอบรมพนักงานสําหรับการ
บริการดูแลผูสู้งอายุ ผูป่้วยหรือเด็กท่ีบา้น เพราะบุคลากรดงักล่าวจาํเป็นตอ้งมีผูช่้วยเหลือ และกาํกบัการดาํเนิน
ชีวิตประจาํวนั อาทิเช่น การรับประทานอาหารในแต่ละวนั การรับประทานยาตามเวลาท่ีแพทยก์าํหนด การออก
กาํลงักาย การขบัถ่ายของเสีย การชาํระร่างกายตามเวลาท่ีตอ้งการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกนัโรค
สาํหรับเด็กท่ีกาํลงัเจริญเติบโต กาํลงัอยู่ในวยัซน ถา้บิดา-มารดาตอ้งออกไปประกอบอาชีพนอกบา้น จาํเป็นตอ้ง
หาผูท่ี้มาเล้ียง ดูแลเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร การเล่นซนของเด็ก ซ่ึงมีอนัตรายโดยท่ีเด็กไม่ทราบ การด่ืมนม-
นํ้ า การนอนหลบัในเวลากลางวนั การขบัถ่าย การอาบนํ้ าชาํระร่างกาย เป็นการดาํเนินชีวิตของเด็กตามปกติ แต่
จาํเป็นตอ้งมีผูใ้หญ่คอยดูแลควบคุมให้ถูกตอ้งเหมาะสม และปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา 
สําหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเนอร์สซ่ิง  โฮมของผูบ้ริโภค พบว่า ทั้ง 4 ดา้นมีผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีจาํเป็นต้องพ่ึงพาบริการของเนอร์สซ่ิงโฮม แสดงว่า มีบุคคลใน
ครอบครัวจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด อาจเป็น บิดา-มารดา สามี-ภรรยา ซ่ึงชรา หรือป่วย รวมทั้งบุตร-
ธิดา ท่ียงัเล็กอยู่ ตอ้งการผูดู้แล ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ ดงันั้นผูบ้ริโภคจึงให้ความสําคญักบัดา้นการบริการเป็นอบัดบัท่ีหน่ึง รองลงมาเป็นด้านพนกังานผู ้
ให้บริการ ซ่ึงตอ้งมีความรู้ความสามารถในการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผูรั้บบริการ สําหรับดา้น
ราคานั้นผูบ้ริโภคจะใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย เพราะในธุรกิจบริการเก่ียวกบัเนอร์สซ่ิงโฮม ราคาของแต่ละ
บริษทัจะใกลเ้คียงกนั แตกต่างกนัท่ีการส่งเสริมการตลาด เพือ่ดึงดูดใจผูบ้ริโภคไดม้าใชบ้ริการของบริษทั 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยั 
 จากผลการวิจัยเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเนอร์สซ่ิงโฮม ของผูสู้งอายุ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการใหบ้ริการ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นพนกังาน ควรมีการอบรมใหพ้นกังานมีความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลลูกคา้ให้
มากข้ึน เพือ่ใหลู้กคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 2.  ดา้นบริการ มีความรวดเร็วในการจดัส่งพนักงานให้กบัลูกคา้ เพื่อคุณภาพในการให้บริการและ
ลูกคา้สนใจท่ีจะมาใชบ้ริการมากข้ึน และสามารถแนะนาํใหก้บับุคคลอ่ืน ๆ มาใชบ้ริการมากข้ึน 
 3.  ดา้นราคา  อตัราค่าบริการต่าง ๆ ของศูนยค์วรมีรายละเอียดท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อให้ลูกคา้มีความ
ไวว้างใจในบริษทัมากข้ึน 
 4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการเพิ่มการส่งเสริมการตลาดแก่ลูกคา้เก่าอยู่เสมอ เพื่อเป็นการ
รักษาฐานลูกคา้เก่า และเพิ่มลูกคา้ใหม่อยูต่ลอดเวลา 
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทองงานการพยาบาล 
สูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช* 

Factors affecting haelth promoting behavior  of middle-aged nurses in obstetr ics 
and gynecology faculty of medicine Sir iraj Hospital 

 
นางประสาน  ไชยมหาพฤกษ์** 

Mrs.Prasan Chaimahaphruksa 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล
วยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง คือ พยาบาลวยัทอง จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า พยาบาลวยัทองมีความคิดเห็น โดยรวม เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 3 ดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การปฏิบติัเก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่น
ระดับปฏิบติับ่อยคร้ัง มีการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดบัปานกลาง และมีอาการรุนแรง
เก่ียวกบัวยัทองท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่นระดบันอ้ย ผลการเปรียบเทียบปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พยาบาลวยัทองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และพยาบาลวยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของทั้ง 2 ดา้น พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ทุกรายการ 
 
 
 
 
                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The purposes of this research were to study Factors affecting haelth promoting behavior of middle-

aged nurses in obstetrics and gynecology faculty of medicine Siriraj Hospital and to compare these factors 
classified by demographic characteristics. The samples were 92 elderly nurses. Questionnaire and statistical 
techniques- frequency, percentage, means, standard deviations, t-test, and analysis of variance- were used as 
research tools in collecting and analyzing data respectively.  
  The result revealed that the general opinion which elderly nurses had towards factors, dominating on 
health promotion in all 3 aspects could be arranged in descending order as following : the operation on health 
promotion was in a high frequency, the perception about health promotion was in a medium level, and the acute 
pre-menopausal symptom that dominates on health supportive behaviors was in the low level. The result from 
comparison between these factors mentioned above classified by demographic characteristics found that the 
elderly nurses who were different in salaries had different opinions toward health promotion at 0.01 statistical 
significant level. When examined in lists of both 2 sides, The result showed the difference 0.01 and 0.05 
statistical significant level in all lists. 
 
ความนํา 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไดพ้ฒันาเจริญกา้วหนา้ ประกอบกบัการจดับริการ
ดา้นสุขภาพแก่ประชาชนท่ีครอบคลุม ส่งผลให้ประชาชนมีภาวะสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีแนวโนม้ของอายุยืน
ยาวข้ึน จากการสาํรวจจาํนวนประชากรของประเทศมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามลาํดบัคือ ปี พ.ศ. 2533 จาํนวน 
54.54 ลา้นคน และใน ปี พ.ศ. 2543 เป็น 60.61 ลา้นคน คาดว่าใน ปี พ.ศ. 2553 จะมีจาํนวน 67.23 ลา้นคน และ
จากการสํารวจสํามะโนประชากรจาํแนกตามกลุ่มอายุ เพศ ของสํานกังานสถิติแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
พบว่า สตรีท่ีมีอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไปมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน คือ ในปี พ.ศ. 2539 จาํนวน 7.8 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2543 มี
จาํนวน 10.21 ลา้นคนและคาดว่าจะเพ่ิมจาํนวนข้ึนเร่ือย ๆ สถิติกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2540 พบว่า อายขุยั
เฉล่ียของผูช้าย เป็น 69.4 ปีและผูห้ญิงเป็น 74.1 ปี แต่ในอนาคต 20 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ. 2553-2558) อายขุยัเฉล่ียของ
ประชากรจะเพิ่มมากข้ึน โดยชายไทยจะมีอายขุยัเฉล่ีย เพ่ิมเป็น 71.6 ปีและหญิงเพิ่มเป็น 74.9 ปี (สถาบนัวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล, 2541, หนา้3) ทาํให้โครงสร้างประชากรของประเทศเปล่ียนไป คือ
สัดส่วนของประชากรเด็กตํ่ากว่า 15 ปีมีแนวโนม้ลดลง ในขณะท่ีสัดส่วนของประชากรวยัทาํงานและผูสู้งอายุ
เพิ่มข้ึน โดยจะพบสัดส่วนของผูสู้งอายเุพศหญิงมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากผูห้ญิงมีอตัราตายนอ้ยกว่าและมีอายขุยั
เฉล่ียสูงกว่าชาย 3-4 ปี จะเห็นไดว้่าสตรีมีชีวิตยืนยาวอยู่จนถึงวยัทองมากข้ึน ซ่ึงพบว่าสตรีท่ีเขา้สู่วยัทองมีอายุ
เฉล่ีย 45 - 60 ปี ฉะนั้นจะเห็นไดว้่า หลงัจากเขา้สู่วยัทองแลว้ สตรีส่วนใหญ่ยงัมีอายยุนืยาวต่อไปอีกประมาณ 20-
30 ปี (WHO, 1981, p.7) หรืออาจกล่าวไดว้่าสตรีส่วนใหญ่จะใชชี้วิตประมาณ 1 ใน 3 อยูใ่นช่วงของวยัทอง 
ฉะนั้นสตรีจาํนวนมากจึงตอ้งสนใจและดูแลเอาใจใส่ตนเองมากข้ึน เพราะสตรีในวยัน้ีจาํนวนมากอีกเช่นกนัท่ีตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาท่ีสาํคญัของการอยูใ่นช่วงวยัทอง ซ่ึงนบัว่าเป็นช่วงวิกฤติของชีวิต ซ่ึงสตรีในวยัน้ีตอ้งมีการเตรียม
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ตวัหรือมีการสนใจ เอาใจใส่ในการดูแลตนเองและเขา้ใจคาํว่า “วยัทอง” ก็จะสามารถลดหรือป้องกนัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนตามมาได ้

 การหมดประจาํเดือนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของสตรีท่ีมีอายุเขา้สู่วยักลางคนตอ้งประสบ เป็น
ระยะเวลาหรือช่วงหน่ึงของชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงจากวยัเจริญพนัธ์ุเขา้สู่วยัท่ีไม่สามารถเจริญพนัธ์ุได ้สตรีวยัทองก็
เช่นเดียวกนัเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ แมว้่าการเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปตามธรรมชาติแต่
ก็ก่อให้เกิดความไม่สุขสบายได้ ซ่ึงทางดา้นร่างกายจะมีการเส่ือมสภาพของรังไข่และมีการลดลงของฮอร์โมน
เอสโตรเจน ทาํใหเ้กิดอาการหมดประจาํเดือนและมีอาการแสดงของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ทาํใหเ้กิดอาการ
ของอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุและทางเดินปัสสาวะไดแ้ก่ ช่องคลอดแหง้เน่ืองจากเยื่อบุช่องคลอดบางลง มีอาการแสบ
หรือคนัในช่องคลอด ร้อยละ 39.2 มีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพนัธ์ ร้อยละ 30.9 มีการเส่ือมสภาพของกลา้มเน้ือหู
รูดกระเพาะปัสสาวะทาํใหปั้สสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู ่ร้อยละ 7.9 และ ร้อยละ 9.6 ตามลาํดบั ทาํใหส้ตรีวยั
น้ีเกิดความรู้สึกอบัอายและขาดความมัน่ใจในการเขา้สงัคม นอกจากน้ียงัมีอาการร้อนวูบวาบตามตวั เหง่ือออกง่าย
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ทาํให้นอนไม่หลบัและปวดศีรษะ สตรีวยัทองน้ียงัพบว่ามีอาการท่ีเกิดจากความเส่ือม
ของร่างกายตามวยั เช่นปวดเม่ือยกลา้มเน้ือและกระดูก ร้อยละ 34.5 มึนงง หลงลืมง่าย ซ่ึงอาการเหล่าน้ีมกัไม่ค่อย
ไดรั้บความสนใจจากสตรีวยัน้ีเท่าท่ีควร เน่ืองจากคิดว่าเป็นการเส่ือมของร่างกายตามวยัมิใช่การเจ็บป่วยจึงไม่ไป
พบแพทย ์(ศิรินทิพย ์โกนสันเทียะ, 2541, หนา้ 2) ทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพตามมาอีกมากมาย ไดแ้ก่ โรคหวัใจ โรค
ความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคกระดูกและโรคท่ีเกิดจากความเครียด(ภทัรจิต นิลราช, 2546, หนา้ 1) ปัญหาดา้น
จิตใจมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงของสรีรวิทยาของร่างกายเช่น หงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธง่าย ประกอบกบัการ
ท่ีตอ้งทาํงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว ขณะเดียวกนัก็ตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นแม่บา้นดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ครอบครัว ทาํใหป้ระสบกบัปัญหาต่างๆ เช่นเครียดจากการทาํงาน ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาการเจ็บป่วยหรือ
การสูญเสียบุคคลใกลชิ้ด ปัญหาการปรับตวักบัคู่สมรส ทาํใหเ้กิดความเครียดไดง่้าย จากการศึกษาของกรมอนามยั
(2539, หนา้ 71) พบว่าสตรีวยัทองมีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่ายร้อยละ 19.5 ซึมเศร้า ร้อยละ 7.8 หากคู่สมรสหรือ
สมาชิกในครอบครัวไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควรอาจทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง เช่น การฆ่าตวัตาย โรคจิต
ประสาท เป็นตน้ 

 พยาบาลเป็นวิชาชีพหน่ึงท่ีมีสตรีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่(สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ และ
นิตยา  ตากวิริยะนันท์, 2542, หน้า  3) และเป็นบุคคลอีกกลุ่มหน่ึงท่ีต้องมีชีวิตช่วงหน่ึงอยู่ในวัยทอง ซ่ึง
โรงพยาบาลศิริราชก็เช่นเดียวกนั ลกัษณะการทาํงานของพยาบาลท่ีตอ้งเผชิญกบัความเจ็บป่วยและสภาวะทาง
อารมณ์ไม่คงท่ีของผูป่้วยและญาติ ลกัษณะงานของวิชาชีพน้ีเป็นงานท่ีหนกั เน่ืองจากตอ้งปฏิบติังานตามตารางเวร
ท่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนทั้งเวรเชา้ เวรบ่ายและเวรดึก เพื่อให้การพยาบาลแก่ผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง ซ่ึง
ลกัษณะการทาํงานระหว่างเวรหน่ึงต่ออีกเวรหน่ึงจะตอ้งมีการประสานงาน และส่งต่อขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วยโดย
อาศยัระยะเวลาส่วนหน่ึงเพื่อการส่งเวร อนัมีผลให้พยาบาลต้องข้ึนทาํงานเร็วและลงทาํงานช้ากว่าปกติ 1-2 
ชัว่โมง (จิตอารี ศรีอาคะ, 2543, หนา้ 6) ประกอบกบับางรายยงัมีภาระรับผดิชอบในครอบครัวและงานบา้น จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อแบบแผนการดาํเนินชีวิตและก่อใหเ้กิดความเครียดไดง่้าย รวมทั้งทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพตามมา 
(ภทัรจิต นิลราช, 2546, หนา้ 2)  
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 งานการพยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราชเป็นหน่วยงานท่ีสาํคญัหน่วยงานหน่ึง 
มีขอบเขตการบริการดูแลรักษาผูป่้วยสูติกรรมและนรีเวชกรรม ตลอดจนการบริบาลทารกแรกเกิด รวมทั้งเป็น
แหล่งศึกษา คน้ควา้วิจยัและฝึกปฏิบติัต่างๆ จากการสาํรวจพบว่ามีพยาบาลท่ีอยูใ่นช่วงวยัทองจาํนวน 100 คน ซ่ึง
พยาบาลกลุ่มน้ีตอ้งมีรวมทั้งการตอ้งปฏิบติังานการปฏิบติังานตามตารางเวรท่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนทั้งเวรเชา้ เวร
บ่ายและเวรดึก เพื่อให้การพยาบาลแก่ผูป่้วยอย่างต่อเน่ือง 24 ชั่วโมง ทาํให้พยาบาลไม่มีเวลาดูแลตนเอง 
โดยเฉพาะพยาบาลท่ีเขา้สู่วยัทอง ซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งรับผิดชอบมาก ทั้งรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงาน รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผูวิ้จยัจึงไดส้นใจศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทอง งานการ
พยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราชโดยใชแ้นวคิดของเพนเดอร์(Pender, 1987, p.42) ซ่ึงปัจจยัท่ี
นํามาศึกษาคร้ังน้ีคือปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยด้านการรับรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของ
พยาบาลวยัทอง ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้จะนาํไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและดาํเนินงานจัดบริการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพใหเ้หมาะสมแก่พยาบาลวยัทอง เพ่ือใหมี้การปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง สามารถ
ดาํเนินชีวิตเขา้สู่วยัสูงอายไุดอ้ยา่งผาสุกต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทอง งานการพยาบาล          
สูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทอง งานการ
พยาบาลสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  
สมมุติฐานการวจิยั  
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทอง งานการพยาบาลสูติศาสตร์–   
นรีเวชวิทยา จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั  
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พยาบาลอายุระหว่าง 40-60 ปี งานการพยาบาล 
สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช จาํนวน 100 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 92 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
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 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ความพอเพียงของรายได ้ตาํแหน่งงาน ดัชนีมวลกาย สภาวะการหมดประจาํเดือน และสภาวะ
สุขภาพ 
 ส่วนท่ี 2 อาการรุนแรงของวยัทอง และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 การรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ลกัษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดบั จาํนวน 15 ขอ้ 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ได้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงค์ของการวิจัย เป็นการหาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มพยาบาลวยัทอง งานการพยาบาลสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 20 คนแลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชสู้ตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ซ่ึงมีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี 
 1. รวบรวมรายช่ือพยาบาล อาย ุ40 – 60 ปี ท่ีปฏิบติังานท่ีงานการพยาบาลสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา 
โรงพยาบาลศิริราช และทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามและขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างให้นาํ
แบบสอบถามส่งคืนท่ีผูว้ิจยัโดยตรงภายใน 1 สปัดาห์หลงัจากแจกแบบสอบถาม 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคาํตอบใน
แบบสอบถามทุกชุด และนาํมาลงรหัส ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัการรับรู้และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนปัจจยัการรับรู้ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล
วยัทอง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนปัจจยัการรับรู้ และพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชว้ิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    พยาบาลวยัทองส่วนใหญ่อายเุฉล่ีย 52.09 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.09 รองลงมา โสด ร้อยละ 
44.56 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 86.96 และปริญญาโท ร้อยละ 13.04 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 
บาท ร้อยละ 44.57 รองลงมา 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 34.78 ความพอเพียงของรายได ้เพียงพอใชจ่้ายและเหลือ
เกบ็เลก็นอ้ย ร้อยละ 60.87 รองลงมา เพยีงพอใชจ่้ายแต่ไม่เหลือเกบ็ ร้อยละ 21.74 ตาํแหน่งงานพยาบาลประจาํการ 
ร้อยละ 93.48 และหวัหนา้หอผูป่้วย/หน่วยงาน ร้อยละ 6.52 มีนํ้ าหนกัเฉล่ีย  56.08 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 157.64 
เซนติเมตร ปัจจุบนัท่านยงัมีประจาํเดือนอยู่ ร้อยละ 71.74 สําหรับผูไ้ม่มีประจาํเดือน นาน 2-5 ปี ร้อยละ 15.22 
รองลงมา 6-10 ปี ร้อยละ 7.61 ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาลกัษณะการมีประจาํเดือนสมํ่าเสมอเหมือนท่ีเคยเป็น ร้อยละ 
95.45 รองลงมา มีไม่สมํ่าเสมอ 3-4 เดือนมาคร้ัง ร้อยละ 3.03 ไม่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 81.52 สาํหรับผูท่ี้มีโรค
ประจาํตวัโรคความดนัโลหิตสูง เท่ากบั โรคภูมิแพ ้ร้อยละ 5.43 รองลงมา โรคเบาหวาน ร้อยละ 4.35  
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
    พยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1.  ท่านมอีาการรุนแรงมากน้อยเพยีงใด 
     พยาบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกับอาการรุนแรงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 1.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 1.14-1.47) ทุกรายการ 
5 อนัดบัแรก คือ 
     1.  เหน่ือยง่าย/อ่อนเพลีย  
     2.  หงุดหงิด  
     3.  ร้อนวบูวาบ/เหง่ือออกตอนกลางคืน  
     4.  นอนไม่หลบั 
     5.  เวียนศีรษะ  
       ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพยาบาลท่ีมีสถานภาพโสด รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท 
ตาํแหน่งงานพยาบาลประจาํการ 
    2.  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
     พยาบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับปฏิบติั
บ่อยคร้ัง ( X = 2.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปฏิบติับ่อยคร้ัง ( X = 1.89-2.41) จาํนวน 8 
รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
     1.  ท่านจดัสรรเวลาบางส่วนเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ดูโทรทศัน ์นอนเล่น ปลูกตน้ไม ้ 
     2.  เม่ือมีปัญหาหรือความกงัวลใจ ท่านจะปรึกษาหรือพดูคุยกบับุคคลใกลชิ้ด  

    3.  ท่านสร้างสัมพนัธภาพกบักลุ่มหรือบุคคลอ่ืนดว้ยการพูดคุย ร่วมกิจกรรม ให้คาํปรึกษา 
แนะนาํ ใหก้ารช่วยเหลือเท่าท่ีจะสามารถช่วยได ้ 
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     4.  ท่านตรวจสุขภาพเป็นประจาํทุกปีเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ตรวจเลือด X-ray ตรวจ
มะเร็ง ปากมดลูก ตรวจวดัความดนัโลหิต   
     5.  ท่านหยดุพกัทุกคร้ังเม่ือรู้สึกวา่เหน่ือย 
     ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพยาบาลท่ีมีสถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 25,001-35,000 บาท ตาํแหน่งงานพยาบาลประจาํการ 
    3.  การรับรู้เก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
  พยาบาลวยัทอง มีการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( X = 2.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  3.1  การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพ 
  พยาบาลมีการรับรู้ โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 2.59-2.68) ทุกรายการ คือ 
  1.  การท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือครอบครัวผูป่้วยหรือสังคม เป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหรู้้สึกว่าชีวิตของ
ตนเองมีคุณค่ามากข้ึน 
  2.  การร่วมกิจกรรมสงัสรรคก์บัเพ่ือน ๆ เป็นคร้ังคราวเป็นการเพ่ิมสมัพนัธภาพใหม้ากข้ึน 
  3.  การออกกาํลงักายเป็นประจาํ จะช่วยใหร่้างกายสดช่ืน แขง็แรง 
  4.  การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทศัน์ ฟังวิทยุ หรือสอบถาม
บุคคลอ่ืน ช่วยใหมี้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน 
  5.  การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกวนั จะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรง 
     ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพยาบาลทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่า
กวา่ 15,000 บาท, 15,000-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท และทุกตาํแหน่งงาน 
  3.2  การรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ 
  พยาบาลมีการรับรู้ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 1.99-2.02) ทุกรายการ คือ 
  1.  การท่ีท่านทาํงานอยา่งหนกั หรือตอ้งข้ึนเวรบ่าย เวรดึก ทาํใหไ้ม่มีเวลาในการออกกาํลงักาย 
  2.  การมีภาระงานมากทาํใหท่้านไม่ไดรั้บประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา 
  3.  ความเหน่ือยลา้จากงานประจาํ ทาํใหท่้านไม่อยากออกกาํลงักาย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพยาบาลทุกสถานภาพสมรส ทุกระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่า
กวา่ 15,000 บาท, 15,000-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท และทุกตาํแหน่งงาน 
  3.3  การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของการส่งเสริมสุขภาพ 
  พยาบาลมีการรับรู้ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.18) ทุกรายการ คือ 
  1.  ท่านสามารถเขา้รับการตรวจสุขภาพของตนเองตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง
ได ้
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  2.  ถึงแมจ้ะไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการออกกาํลงักาย เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ ท่านก็
สามารถออกกาํลงักายใหไ้ดต้ามท่ีตั้งใจไว ้
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพยาบาลท่ีมีสถานภาพโสด และสมรส ทุกระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 25,001-35,000 บาท และ 35,000 บาทข้ึนไป และทุกตาํแหน่งงาน 
  3.4  การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของการส่งเสริมสุขภาพ 
  พยาบาลมีการรับรู้ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 1.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 1.77-2.22) ทุกรายการ คือ 
  1.  ท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากหวัหนา้หน่วยงานหรือองคก์ารในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการดูแลสุขภาพ 
  2.  ท่านออกกาํลงักายเพราะเพือ่นหรือบุคคลใกลชิ้ด ชกัชวนไปออกกาํลงักายเป็นประจาํ 
  ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพยาบาลท่ีมีสถานภาพโสด และสมรส ทุกระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,000-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท และทุกตาํแหน่งงาน 
  3.5  การรับรู้อิทธิพลด้านสถานการณ์ของการส่งเสริมสุขภาพ 
  พยาบาลมีการรับรู้ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.58) จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านไปตรวจสุขภาพเน่ืองจากโรงพยาบาลของท่านมีนโยบาย
การตรวจสุขภาพบุคลากรประจาํปี 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพยาบาลท่ีมีสถานภาพโสด และหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่  ทุกระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท และ 25,001-35,000 บาท และทุกตาํแหน่งงาน 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล
วยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
    ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยั
ทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ 

   1.  พยาบาลวยัทองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 9 รายการ 
คือ 
    1.  ท่านตรวจสุขภาพเป็นประจาํทุกปีเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ตรวจเลือด X-ray ตรวจมะเร็ง 
ปากมดลูก ตรวจวดัความดนัโลหิต 
    2.  ท่านออกกาํลงักายอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง/สปัดาห์ เช่น เดินเร็ว เตน้แอโรบิค 
    3.  ท่านออกกาํลงักายอยา่งนอ้ยคร้ังละ 20-30 นาที 
    4.  เม่ือมีปัญหาหรือความกงัวลใจ ท่านจะปรึกษาหรือพดูคุยกบับุคคลใกลชิ้ด 
     5.  ท่านสร้างสมัพนัธภาพกบักลุ่มหรือบุคคลอ่ืนดว้ยการพูดคุย ร่วมกิจกรรม ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ 
ใหก้ารช่วยเหลือเท่าท่ีจะสามารถช่วยได ้
     6.  ท่านจดัสรรเวลาบางส่วนเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น ดูโทรทศัน ์นอนเล่น ปลูกตน้ไม ้
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    7.  ท่านหยดุพกัทุกคร้ังเม่ือรู้สึกวา่เหน่ือย 
     8.  ท่านใช้วิธีการต่าง ๆ ในการจดัการควบคุมกบัความเครียดของตนเอง เช่น นั่งสมาธิ ปรึกษา
เพือ่นท่ี 
รู้ใจ 
     9.  ท่านหางานอดิเรกทาํในยามวา่ง เพื่อลดความจาํเจจากงานประจาํ 
    และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านแสวงหา
แหล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพกบับุคคลอ่ืนหรือแหล่งขอ้มูลอ่ืน เช่น แพทย ์บุคคลใกลชิ้ด หนงัสือ อินเตอร์เน็ต 
   2.  พยาบาลวยัทองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาการรุนแรงของวยัทองท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ร้อนวบูวาบ/เหง่ือออกตอนกลางคืน 
    3.  พยาบาลวยัทองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
   3.1  การรับรู้ประโยชนข์องการส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการ
รับรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือครอบครัวผูป่้วยหรือสังคม เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีทาํใหรู้้สึกวา่ชีวิตของตนเองมีคุณค่ามากข้ึน 
   และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 รายการ คือ  
   1.  การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทศัน์ ฟังวิทยุ หรือสอบถาม
บุคคลอ่ืน ช่วยใหมี้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน 
   2.  การออกกาํลงักายเป็นประจาํ จะช่วยใหร่้างกายสดช่ืน แขง็แรง 
   3.  การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกวนั จะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรง 
   4.  การร่วมกิจกรรมสงัสรรคก์บัเพ่ือน ๆ เป็นคร้ังคราวเป็นการเพ่ิมสมัพนัธภาพใหม้ากข้ึน 
   3.2  การรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการ
รับรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
   1.  ความเหน่ือยลา้จากงานประจาํ ทาํใหท่้านไม่อยากออกกาํลงักาย 
   2.  การท่ีท่านทาํงานอยา่งหนกั หรือตอ้งข้ึนเวรบ่าย เวรดึก ทาํใหไ้ม่มีเวลาในการออกกาํลงั
กาย 
   และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การมีภาระงาน
มากทาํใหท่้านไม่ไดรั้บประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา 
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   3.3  การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของการส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
   1.  ท่านสามารถเขา้รับการตรวจสุขภาพของตนเองตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม อยา่งนอ้ยปีละ
คร้ังได ้
   2.  ถึงแมจ้ะไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในการออกกาํลงักาย เช่น สถานท่ี อุปกรณ์ ท่านก็
สามารถออกกาํลงักายใหไ้ดต้ามท่ีตั้งใจไว ้
   3.4  การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของการส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านไดรั้บการสนับสนุนจากหัวหน้า
หน่วยงานหรือองคก์ารในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการดูแลสุขภาพ 
   และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านออกกาํลงั
กายเพราะเพ่ือนหรือบุคคลใกลชิ้ด ชกัชวนไปออกกาํลงักายเป็นประจาํ 
   3.5  การรับรู้อิทธิพลดา้นสถานการณ์ของการส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีการรับรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
   1.  ท่านไปตรวจสุขภาพเน่ืองจากโรงพยาบาลมีนโยบายการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาํปี 
   2. การท่ีหน่วยงานของท่านมีกิจกรรมหรือโครงการดูแลสุขภาพ ทาํใหท่้านตอ้งการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพือ่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ 
    และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านออกกาํลงั
กายเพราะโรงพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ 
    4.  พยาบาลวยัทองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
พยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า เฉพาะดา้นการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของการส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลมีการรับรู้ โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านออกกาํลงักายเพราะเพื่อนหรือบุคคลใกลชิ้ด ชกัชวนไปออกกาํลงักายเป็นประจาํ 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทองงานการพยาบาล        
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    พยาบาลวยัทองส่วนใหญ่อายุเฉล่ีย 52.09 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.09 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 86.96 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ร้อยละ 44.57 ความพอเพียงของรายได ้
เพยีงพอใชจ่้ายและเหลือเกบ็เลก็นอ้ย ร้อยละ 60.87 ตาํแหน่งงานพยาบาลประจาํการ ร้อยละ 93.48 มีนํ้ าหนกัเฉล่ีย  
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56.08 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 157.64 เซนติเมตร ปัจจุบนัท่านยงัมีประจาํเดือนอยู่ ร้อยละ 71.74 สําหรับผูไ้ม่มี
ประจาํเดือน นาน 2-5 ปี ร้อยละ 15.22 ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาลกัษณะการมีประจาํเดือนสมํ่าเสมอเหมือนท่ีเคยเป็น 
ร้อยละ 95.45 ไม่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 81.52 สําหรับผูท่ี้มีโรคประจาํตวัโรคความดันโลหิตสูง เท่ากบั โรค
ภูมิแพ ้ร้อยละ 5.43 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ (2541) ศึกษา การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจาํเดือน กลุ่มตวัอย่างเป็น 
สตรีอาย ุ40-59 ปี จากขอ้คน้พบดงักล่าว โดยเฉล่ียสตรีไทยเร่ิมเขา้สู่วยัทองหรือวยัหมดระดู โดยธรรมชาติเม่ืออายุ
ประมาณ 50 ปี ในกรณีท่ีหมดระดูเม่ืออายนุอ้ยกว่า 40 ปี เรียกว่า หมดระดูก่อนเวลาอนัควร ซ่ึงจะมีความเส่ียงใน
การเกิดโรคต่าง ๆ มากข้ึน เช่นเดียวกบัสตรีท่ีหมดระดูจากการผา่ตดัรังไข่ออกทั้ง 2 ขา้ง อายขุยัเฉล่ียของสตรีไทย
ประมาณ 71 ปี ดงันั้นช่วงเวลาท่ีสตรีตอ้งอยูใ่นสภาวะวยัหมดระดูนั้น มีประมาณ 1 ใน 3 ของช่วงชีวิตทั้งหมดของ
สตรี ซ่ึงเป็นระยะเวลานานกวา่ 20 ปี 
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
    พยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พยาบาลวยัทองมีความ
คิดเห็น ในภาพรวม ท่านมีอาการรุนแรงมากนอ้ยเพียงใด อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 1.18) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
อยูใ่นระดบัปฏิบติับ่อยคร้ัง ( X = 2.04)  
    พยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาท่ีตอบแบบสอบถามมีการรับรู้เก่ียวกบั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการ
รับรู้ประโยชนข์องการส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 2.65) ดา้นการรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.01) ดา้นการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของการส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 2.18) ดา้นการรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคลของการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 1.99) ดา้น
การรับรู้อิทธิพลดา้นสถานการณ์ของการส่งเสริมสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.18) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ (2541) ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่
ในระดบัดี การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและแรงจูงใจดา้นสุขภาพทัว่ไปอยู่ในระดบัดี การ
รับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน การรับรู้ความรุนแรงของโรคและการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี ดา้นการทาํกิจกรรมและการออกกาํลงักายอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ สุทธนิจ หุณฑสาร (2539) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจาํเดือนในเขตชนบท จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีปัจจยัดา้นสังคมจิตวิทยา ไดแ้ก่ ค่านิยมเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ ทศันคติต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้อาํนาจตนทางสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 – 80 ของคะแนนเต็ม) และมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ มีการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตํ่าและมี
ความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้แบบ
แผนการใช้บริการด้านสุขภาพ การมีประสบการณ์ในการส่งเสริมสุขภาพการมีแหล่งบริการด้านต่างๆ มี
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ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ สถานภาพสมรส ดัชนีนํ้ าหนักร่างกายไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ส่ิงชกันาํใหป้ฏิบติั คือ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ การไดรั้บคาํแนะนาํ
สนบัสนุนจากบุคคลอ่ืนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จากขอ้คน้พบดงักล่าว การปฏิบติัตาม
ทางเลือกท่ีพึงพอใจ การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติั การแสดงออกของความตั้งใจในการปฏิบติั และ
การรับรู้อิทธิพลของสถานการณ์ในการปฏิบติั สามารถร่วมอธิบายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไดดี้ท่ีสุด โดยมีตวั
แปรด้านการปฏิบัติตามทางเลือกท่ีพึงพอใจ สามารถทํานายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมด
ประจาํเดือนไดดี้ท่ีสุด 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล
วยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
    การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยั
ทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พบว่า พยาบาลวยัทองมี
ความคิดเห็น ในภาพรวม พยาบาลวยัทองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 สาํหรับพยาบาลวยัทองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัอาการรุนแรงของวยั
ทองท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ พยาบาลวยัทองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
สาํหรับพยาบาลวยัทองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
จันทร์เพ็ญ พงษ์มา (2542) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครูสตรีวยัหมด
ประจาํเดือน สงักดักรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติั การรับรู้
อุปสรรคในการปฏิบติั การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบติั การรับรู้อิทธิพลจากบุคคลและส่ือ การรับรู้
อิทธิพลจากสถานการณ์ท่ีมีต่อการปฏิบติั การแสดงออกของความตั้ งใจและทางเลือกท่ีพึงพอใจท่ีจะปฏิบติั มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.001) แต่พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของ
การปฏิบติั การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบติั การรับรู้ความสามารถของตน การรับรู้อิทธิพลของสถานการณ์ในการ
ปฏิบติั รวมทั้งการแสดงออกของความตั้งใจและทางเลือกท่ีพึงพอใจท่ีจะปฏิบติั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วาริณี เอ่ียมสวสัดิกุล (2541) ศึกษาเร่ือง อาการของภาวะหมด
ประจาํเดือนและ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวยัหมดประจําเดือน 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัเก่ียวกบัการรับรู้และปัจจยัเสริมในระดบัดี มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและราย
ดา้นดี ปัจจยัเก่ียวกบัการรับรู้และปัจจยัเสริมร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไดร้้อยละ 
33 (P<0.001) การรับรู้สมรรถนะของตนเอง การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อายุ อาการของ
ภาวะหมดประจาํเดือนรูปแบบการปฏิบติัตวัของบุคคลใกลช้ดั ประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมด
ประจาํเดือนมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวยัหมดประจาํเดือน การรับรู้ส่ิง
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ขดัขวางพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีผลทางลบ สตรีโสดมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพนอ้ยกว่าสตรีมีคู่ แต่มากกว่า
สตรีหมา้ยและหยา่ ผลการวิจยัใหข้อ้เสนอแนะว่าหน่วยงานท่ีรับผดิชอบควรจดักิจกรรมดูแลสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพของพยาบาลวิชาชีพวยัหมดประจาํเดือน 
 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิรารัตน์ จีนวฒันะ (2541) ศึกษาเร่ือง ผลของกระบวนการกลุ่มต่อ
การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจาํเดือน ผลการวิจยัพบว่า คะแนนการ
รับรู้ภาวะสุขภาพ และคะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.001) 
 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ (2541) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ภาวะสุขภาพ 
การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวยัหมดประจาํเดือน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
แรงจูงใจดา้นสุขภาพทัว่ไปอยูใ่นระดบัดี การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคแทรกซอ้น การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคและการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี การสนบัสนุนทางสังคมและการ
รับรู้ภาวะสุขภาพร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรีวยัหมดประจาํเดือนได ้ร้อยละ 24.8 (P<0.01) จาก
ขอ้คน้พบดงักล่าว กระบวนการกลุ่มทาํใหเ้กิดการรับรู้ภาวะสุขภาพถูกตอ้ง และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีข้ึน 
จึงควรนาํกระบวนการกลุ่มไปใชใ้นการส่งเสริมให้สตรีวยัหมดประจาํเดือนหรือประชากรกลุ่มอ่ืนเพื่อให้มีการ
รับรู้ภาวะสุขภาพ และมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไดถู้กตอ้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ในโรงพยาบาล
อ่ืน ๆ ได ้
 2.  ขอ้มูลพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวยัทองงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาท่ีได้
จากการวิจยัสามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ข เพื่อนาํไปใชใ้นการทาํงานต่อไปได ้
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านค้าย่อยในศูนย์การค้าอิมพเีรียลเวลิด์ สําโรง 
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Factors dominating on decision to open a retail shop in Imper ial depar tment store 
at Samrong, Samutpragarn province 
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Mrs. Phimon Rattanadilok na phuket 
 
บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อยในศูนยก์ารคา้
อิมพเีรียลเวิลด ์สาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ยอ่ยใน
ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรง จาํแนกตามสถานภาพของร้านคา้ยอ่ย กลุ่มตวัอยา่ง คือ ร้านคา้ยอ่ยในศูนยก์ารคา้
อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรง จาํนวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า ร้านคา้ย่อยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านคา้ย่อยใน
ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สําโ รง โ ดยรวม ดา้นทาํเลท่ีตั้ ง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการอยู่ใน
ระดับมาก นอกนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อย ใน
ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโ รง จาํแนกตามสถานภาพร้านคา้ย่อย พบว่า ร้านคา้ย่อยท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั 
และมีขนาดพ้ืนที่ต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ร้านคา้ย่อยท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจ ดา้นอาคารสถานที่ และดา้น
เจ้าหน้าท่ีผูใ้ ห้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาํดับ ร้านคา้ย่อยท่ีมี
ระยะเวลาการเช่าต่างกนั มีการตดัสินใจ ดา้นกิจกรรมทางการตลาด แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และร้านคา้ย่อยท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั  มีการตดัสินใจ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู้
ใหบ้ริการ และดา้นกิจกรรมทางการตลาด แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study  factors dominating on decision to open a retail shop 
in Imperial department store at Samrong, Samutpragarn province and 2) to compare these factors based on to 
demographic characteristics. The sample group consisted of 123 retail shops in Imperial department store. 
Questionnaires were used as a research tool. Collected data were then analyzed by statistical processes 
including frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results indicated that overall opinions toward location and staff as factors were both determined at 
high level while toward other factors were determined at the median level. The results from comparison 
between these factors according to position of each retail store, showed that ones in different monthly income 
and area had difference in decisions at 0.01 and 0.05 statistical significant level respectively. Considered in 
factors, it indicated that ones in different area had difference in decision about workplace and staff at 0.01 and 
0.05 respectively while decisions from ones in different rental period toward market activities were varied by 
0.01. For those in different monthly income, the decisions toward amenities, staff, and market activities were 
varied by 0.01 and 0.05 statistical significant level respectively.  
 
ความนํา 
 สภาพการค้าปลีกของไทยในอดีตท่ีผ่านมาเป็นการซ้ือขายไปมาไม่ซับซ้อน จนกระทั่ง หลัง
สงครามโลก คร้ังท่ี 2 พ่อคา้ชาวจีนท่ีเขา้มาตั้งบา้นเรือนในประเทศไทยไดเ้ขา้มามีบทบาท ในการคา้ปลีก และ
ขยายไปสู่การคา้ส่งในท่ีสุด “สาํเพง็” ซ่ึงเป็นยา่นของพ่อคา้ชาวจีน จึงกลายเป็น ศูนยค์า้ส่ง ท่ีสาํคญัของประเทศ
ไทยอยูร่ะยะหน่ึง 
 หา้งสรรพสินคา้ เรียกไดว้่าเป็นปฐมบทของธุรกิจสมยัใหม่ในประเทศไทย และต่อมา ไดพ้ฒันาเป็น
ศูนยก์ารคา้อนัประกอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ และร้านคา้ หลากหลายประเภท จาํนวนมาก ทั้งศูนยก์ารคา้และ
หา้งสรรพสินคา้จดัไดเ้ป็นตลาดจาํหน่าย สินคา้อีกแบบหน่ึงท่ีมี ความสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของ
ประชาชนผูบ้ริโภคทัว่ไป เพราะนอกจากจะเป็น แหล่งขายสินคา้และบริการแลว้ ยงัเป็นแหล่งท่ีให้บริการท่ี
หลากหลาย  มีส่ิงอาํนวยความสะดวก นานาชนิดท่ีผูบ้ริโภคสามารถทาํกิจกรรมไดห้ลายอยา่งในสถานท่ีเดียวกนั 
เช่น ซ้ือสินคา้ รับประทานอาหาร   นดัพบ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ดว้ย ศูนยก์ารคา้จึงเป็นสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคนิยมเขา้มา
ใช ้บริการจาํนวนมาก เพราะพฤติกรรมของประชาชนท่ีเปล่ียนไป โครงการอาคารศูนยก์ารคา้จึงเป็น ช่องทางใน
การขยายธุรกิจท่ีนกัลงทุน หนัมาใหค้วามสนใจดว้ยการขยายธุรกิจในรูปแบบของ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่กนัเป็น
จาํนวนมาก เพื่อเปิดใหร้้านคา้รายยอ่ยเขา้มาเช่าพื้นท่ีประกอบ ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการต่าง ๆ ในอาคาร
ศูนยก์ารคา้ 
 การบริหารอาคารศูนยก์ารคา้ในอดีตท่ีผ่านมาผูบ้ริหารโครงการไม่ได้ให้ความสําคญั และไม่ตอ้ง
รับผิดชอบในการสนับสนุนดา้นบริการ และการจดัหาส่ิงอาํนวยความสะดวกให้ร้านคา้ย่อย ผูเ้ขา้มาเช่าพ้ืนท่ี  
เพียงจดัเตรียมในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานไวใ้ห้เท่านั้น และหากมีเจา้ของโครงการ จัดไวใ้ห้ก็น้อยมาก หรือแค่
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เพียงพอดี ซ่ึงร้านคา้ย่อยท่ีมาเช่าพื้นท่ีในโครงการโดยส่วนมากจะตอ้ง ช่วยเหลือและดูแลการดาํเนินธุรกิจดว้ย
ตนเอง 
 ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลดส์าํโรง เป็นธุรกิจในเครืออิมพีเรียล ก่อตั้งโดยกลุ่ม ตระกูลกิจเลิศไพโรจน์ 
ดาํเนินธุรกิจหลกัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ในนามของห้างหุน้ส่วนจาํกดั ก.เจริญ ท่ีนาํเขา้และจดัจาํหน่ายของเด็กเล่น
ให้กบัห้างสรรพสินคา้หลายแห่งและร้านคา้ทัว่ประเทศไทย จนเป็นท่ีรู้จักกนัเป็นอย่างดี กลยุทธ์ในการก่อตั้ง
ห้างสรรพสินค้าในยุคแรก ๆ  นั้ น ทางกลุ่มกิจเลิศไพโรจน์ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจท่ีจะดําเนินกิจการ
หา้งสรรพสินคา้ในเขตชานเมือง แทนท่ีจะเขา้มาแข่งขนัในเมืองท่ีมีการแข่งขนัสูงอยูแ่ลว้ กลยทุธ์ประสบผลสาํเร็จ
ดว้ยดีจนสามารถขยายสาขาออกไปไดท้ั้งหมด 7 สาขา 
 ในปี 2540 เป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของประเทศไทย เป็นปัญหาทางดา้น เศรษฐกิจท่ีมาจากการ
ลดค่าเงินบาท ทาํใหมี้การปิดโรงงาน ปัญหาการว่างงานและปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมา มีผลทาํใหท้างกลุ่มอิมพี
เรียลตอ้งปิดสาขาลงทั้งหมด 5 สาขา เหลือเพียงธุรกิจ ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลท่ีสําโรง และลาดพร้าว ช่วงภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าในปี 2540 ประเทศไทย จะต้องใช้เงินทุนจากต่างชาติเขา้มาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ภาครัฐได้กาํหนด
นโยบายใหมี้การปรับโครงสร้าง ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ใหต่้างชาติเขา้มาทาํธุรกิจไดง่้ายและมากข้ึน เกิดสภาวะ
เคล่ือนยา้ยทุนจากประเทศท่ีมีอาํนาจทางการเงิน และธุรกิจเขา้มาดาํเนินธุรกิจในประเทศเป็นส่ิงท่ีทางกลุ่มอิมพี
เรียลไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ท่ีจะตอ้งพบกับการแข่งขนัในระบบการคา้เสรีท่ีมีนายทุนเป็นต่างชาติมีเงินทุน
มากกวา่ 
 ทีมงานบริหารของกลุ่มอิมพีเรียลมิได้ย่อทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค มุ่งมัน่ท่ีจะพลิกฟ้ืนธุรกิจกลุ่ม
อิมพีเรียลให้กลบัคืนมาสู่อาณาจกัรของธุรกิจคา้ปลีกอีกคร้ังหน่ึง โดยการวางกลยุทธ์และแผนงานท่ีจะปรับปรุง
ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรงใหเ้ป็นศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นศูนยร์วมของชุมชน 
ศูนยร์วมของกิจกรรม และศูนยร์วมของสินคา้และบริการท่ีครบครัน ดงันั้นภายในช่วงระยะเวลาประมาณ 4 ปี 
ศูนยก์ารคา้ อิมพีเรียลเวิลด์สําโรงก็เปล่ียนโฉมใหม่ทนัสมยั มีความพร้อมท่ีจะรองรับกลุ่มลูกคา้คุณภาพในเขต
พื้นท่ีของจงัหวดัสมุทรปราการ 
 ทางกลุ่มอิมพีเรียลไดเ้ล็งเห็นแนวคิดการทาํธุรกิจแบบใหม่ท่ีเป็นโอกาส ก็คือ การท่ีเจา้ของโครงการ
อาคารศูนยก์ารคา้เขา้ไปมีส่วนร่วมแบบ WIN-WIN กบัร้านคา้ยอ่ยต่าง ๆ ภายในอาคารศูนยก์ารคา้ เป้าหมายเพ่ือ
ตอ้งการให้ร้านคา้ย่อยผูม้าเช่าพ้ืนท่ีประสบผลสําเร็จ ในการดาํเนินธุรกิจในอาคารศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด ์
สาํโรง โดยไดใ้ส่ใจลงในรายละเอียด ใหค้วามสาํคญัในส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งดา้นอาคาร สถานท่ี ลาน
จอดรถ หอ้งนํ้ า ความสะอาด ความปลอดภยั และระบบลิฟทบ์นัไดเล่ือน ยงัรวมไปถึงการจดัระเบียบขอบเขตการ
ใชพ้ื้นท่ีส่วนกลาง และจดัทาํกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ การทาํการตลาดร่วมกนั การคดัเลือกร้านคา้ย่อยหรือกลุ่ม
สินคา้ ท่ีมีคุณภาพใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย และยงัไดพ้ฒันาคุณภาพบุคลากรรองรับใหบ้ริการแก่ร้านคา้ยอ่ย
ในศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรงดว้ยเช่นเดียวกนั และผลจากการทุ่มเทเอาใจใส่ การใหบ้ริการดงักล่าว ทาง
ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรง ไดรั้บการตอบรับจากร้านคา้ยอ่ยต่าง ๆ ท่ีไดเ้ขา้มาเช่าพื้นท่ีในอาคารศูนยก์ารคา้
จนแทบไม่มีพื้นท่ีเหลือวา่ง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อยใน ศูนยก์ารคา้
อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงผลของการศึกษาจะสามารถใชเ้ป็น ส่วนประกอบเพื่อประโยชน์
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ต่อการนาํความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันา และปรับปรุงงานบริการใหส้อดคลอ้ง และเหมาะสมต่อความตอ้งการของร้านคา้
ยอ่ย ในดา้นการใหบ้ริการของศนูยก์ารคา้อิมพเีรียลเวิลด ์สาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ยอ่ยในศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรง จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 2.   เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อยในศูนยก์ารคา้ อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรง 
จาํแนกตามสถานภาพของร้านคา้ยอ่ย 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านค้าย่อยในศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง จําแนกตาม
สถานภาพของร้านคา้ยอ่ยแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ร้านคา้ย่อยผูใ้ช้บริการศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง 
จาํนวน 180 ร้าน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 123 ร้าน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตาราง กาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจัดทาํโครงสร้างแบบสอบถาม ให้ได้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของ การวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทร้านคา้ยอ่ย ขนาดพื้นท่ี ร้านคา้ยอ่ย 
ระยะเวลาการเช่า และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 4 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านคา้ย่อยในศูนย์การคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง 
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
   1. ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 
   2. ดา้นอาคารสถานท่ี 
   3. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
   4. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
   5. ดา้นกิจกรรมทางการตลาด 
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 
จาํนวน 35 ขอ้ 
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   5  หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบัมาก 
   3  หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
   2  หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบันอ้ย 
   1  หมายถึง มีการตดัสินใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถามแลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถาม ชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ยิง่ข้ึน 
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 20 ร้าน แลว้
นําขอ้มูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach's Alpha Coefficient)  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่ม ตวัอยา่งท่ีเป็น
ร้านคา้ยอ่ยผูใ้ชบ้ริการของศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้
กลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 123 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสัประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทร้านคา้ยอ่ย ขนาดพื้นท่ีร้านคา้ย่อย 
ระยะเวลาการเช่าพื้นท่ี และรายได้เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 4 ขอ้ โดยใช้ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 
 2.  การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อย ในดา้นการให้บริการ ของศูนยก์ารคา้
อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง ประกอบด้วย 5 ดา้นโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปิด ร้านคา้ย่อยใน
ศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด ์สาํโรง ของร้านคา้ยอ่ย โดยใช ้F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย   ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิด ร้านคา้
ย่อยในศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สําโ รง ของร้านคา้ย่อย จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least 
Significant Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นประเภทร้านคา้เบ็ดเตล็ด ร้อยละ 37.40 รองลงมา ร้านแฟชัน่ 
ร้อยละ 26.83 ขนาดพ้ืนท่ีร้าน 60-100 ตารางเมตร ร้อยละ 47.97 รองลงมา 121-150 ตารางเมตร เท่ากบั มากกว่า 
150 ตารางเมตร ร้อยละ 18.70 ระยะเวลาการเช่าแบบเซ้ง ร้อยละ 53.66 รองลงมา เช่าไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 28.45 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 250,000-350,000 บาท ร้อยละ 50.41 รองลงมา มากกวา่ 500,000 บาท ร้อยละ 23.58  
 2.   วเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านค้าย่อย ในด้านการให้บริการของศูนย์การค้าอิมพเีรียล
เวลิด์ สําโรง 
  ร้านคา้ย่อยท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อย
ในศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สาํโรง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านทําเลที่ตั้ง ร้านคา้ย่อยมีการตดัสินใจ โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.78) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.74-4.80) ทุกรายการ คือ 
  1.  เป็นแหล่งชุมชน 
  2.  การคมนาคมสะดวก 
  3.  ประชากรหนาแน่น 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัทุกประเภทร้านคา้ย่อย ร้านคา้ย่อยท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีร้าน 60-100 ตารางเมตร, 
101-120 ตารางเมตร และ 121-150 ตารางเมตร ทุกระยะเวลาการเช่า ทุกระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
  ด้านอาคารสถานที่ ร้านคา้ย่อยมีการตดัสินใจ โ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.51-3.76) 4 รายการ คือ  
  1.  การจดัระเบียบจราจร 
  2.  ระบบนํ้ าประปา 
  3.  พ้ืนท่ีส่วนกลางมีความสะอาด 
  4.  ไฟฟ้าแสงสวา่งเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัร้านคา้เบ็ดเตล็ด ระยะเวลาการเช่า 1 ปี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 350,001-
450,000 บาท 
  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ร้านคา้ย่อยมีการตดัสินใจ โ ดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
3.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.51) 1 รายการ คือ ท่ีจอดรถเพียงพอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ร้านความสวยความงาม และร้านคา้เบ็ดเตล็ด ร้านคา้
ย่อยท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีร้าน 101-120 ตารางเมตร, 121-150 ตารางเมตร และมากกว่า 150 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า
ไม่เกิน 3 ปี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกวา่ 500,000 บาท 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้านคา้ย่อยมีการตดัสินใจ โ ดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.03) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.94-4.15) ทุกรายการ คือ  
  1.  มีความใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง 
  2.  มีความรู้สามารถอธิบายช้ีแจงขอ้สงสยั 
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  3.  การใหค้วามเสมอภาคและการเอาใจใ ส่ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ร้านความสวยความงาม ร้านแฟชัน่ ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
และร้านคา้เบ็ดเตล็ด ทุกขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อย ทุกระยะเวลาการเช่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 250,000 บาท, 
250,000-350,000 บาท, 350,001-450,000 บาท และมากกวา่ 500,000 บาท 
  ด้านกจิกรรมทางการตลาด ร้านคา้ย่อยมีการตดัสินใจ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.78) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.51-3.34) 3 รายการ คือ  
  1.  การจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ  สมํ่าเสมอ 
  2.  การประชาสมัพนัธ์ดา้นการตลาดอย่างต่อเน่ือง 
  3.  การจัดแสดงสินคา้แปลกใหม่ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัร้านแฟชั่น และร้านคา้เบ็ดเตล็ด ร้านคา้ย่อยท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีร้าน 60-100 
ตารางเมตร และ 101-120  ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 250,000 บาท และ 
350,001-450,000 บาท 
 3.   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านค้าย่อย ในศูนย์การค้าอิมพี
เรียลเวลิด์ สําโรง ของร้านค้าย่อย จาํแนกตามสถานภาพร้านค้าย่อย 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อยในศูนยก์ารคา้อิมพี
เรียลเวิลด์ สาํโรง จาํแนกตามสถานภาพร้านคา้ย่อย พบวา่ ร้านคา้ย่อยมีการตดัสินใจ  ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านทําเลท่ีตั้ง ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อยต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ ประชากรหนาแน่น 
  ด้านอาคารสถานที่ ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อยต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การจัดระเบียบจราจร 
  2.  ทศันียภาพรอบอาคาร 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ระบบปรับอากาศ 
  2.  ไฟฟ้าแสงสวา่งเพียงพอ 
  ระยะเวลาการเช่าต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ระบบ
นํ้ าประปา 
  ร้านค้าย่อยท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใ จ โ ดยรวม ไ ม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ พ้ืนท่ีส่วนกลางมีความสะอาด 
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  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ระบบนํ้าประปา 
  ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก ประเภทร้านคา้ย่อยท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
2 รายการ คือ 
  1.  ท่ีจอดรถเพียงพอ 
  2.  มีทีวีวงจรปิด 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเพียงพอ 
  2.  มีอปุกรณ์ดบัเพลิง/ระบบเตือนภยั 
  3.  มีศูนยรั์บแจ้งเหตุทุกชั้น 
  ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อยต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  มีทีวีวงจรปิด 
  2.  มีอุปกรณ์ดบัเพลิง/ระบบเตือนภยั 
  3.  มีศูนยรั์บแจ้งเหตุทุกชั้น 
  ระยะเวลาการเช่าต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดหอ้งนํ้าเพียงพอ 
  2.  ท่ีทิ้งขยะส่วนกลางมีความสะดวก 
  ร้านคา้ย่อยท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 5 
รายการ คือ 
  1.  ท่ีจอดรถเพียงพอ 
  2.  มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเพียงพอ 
  3.  มีทีวีวงจรปิด 
  4.  มีอุปกรณ์ดบัเพลิง/ระบบเตือนภยั 
  5.  มีศูนยรั์บแจ้งเหตุทุกชั้น 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ลานจอดรถมีแสง
สวา่งเพียงพอ 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อยต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีความใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง 
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  ร้านคา้ย่อยท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีความใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง 
  ด้านกจิกรรมทางการตลาด ประเภทร้านคา้ย่อยท่ีต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ ร้านย่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหา้งฯ 
  ระยะเวลาการเช่าต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ร้าน
ย่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหา้งฯ 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  การจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ  สมํ่าเสมอ 
  2.  การจัดแสดงสินคา้แปลกใหม่ 
  ร้านคา้ย่อยท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ การจดัแสดงสินคา้แปลกใหม่ 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านคา้ย่อยในศูนย์การคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สําโ รง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.   วเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านค้าย่อย ในด้านการให้บริการของศูนย์การค้าอิมพเีรียล
เวลิด์ สําโรง 
  ร้านคา้ย่อยท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อย
ในศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สําโ รง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ร้านคา้ย่อยมีการตดัสินใจ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.78) เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ อยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.03) สาํหรับดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นอาคารสถานท่ี และดา้นกิจกรรมทางการตลาด อยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 3.48, 3.47 และ 2.78 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วนันิภา  ฉํ่าแสง (2548) ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสาํนกังานในอาคารชุด ปี 2548 : กรณีศึกษา นิติบุคคลอาคารชุด
ชาญอิสสระทาวเวอร์ ผลการวิจัยพบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ ชบ้ริการสํานกังานในอาคารชุดชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก จากขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัการเปิด
ธุรกิจมีการใชจ่้ายในส่วนต่าง ๆ  เช่น การเช่าพ้ืนท่ีของร้านตอ้งเป็นไปตามสินคา้ท่ีขาย และงบประมาณในการใช้
จ่าย แต่บางคนอาจจะคิดถึงในระยะยาวท่ีจาํเป็นตอ้งเสียค่าเช่าแบบเซ้ง เพ่ือท่ีจะไดเ้ก็บเงินในแต่ละเดือนได ้และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วีระเทพ  แสนทวีสุข (2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการห้างสรรพสินคา้ยงสงวน ในเขตอาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้เห็นว่า
ปัจจยัโ ดยรวมมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ยงสงวน อยู่ท่ีระดบัปานกลาง และ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 371

ลูกค้าใ ห้ความสําคัญท่ีระดับมากใ นด้านจิตวิทยา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ซ่ึงใ นด้านจิตวิทยาใ ห้
ความสาํคญัในเร่ือง ความเช่ือถือในตวัสินคา้ ความเช่ือถือทศันคติ ความคิดเห็นท่ีมีต่อหา้งสรรพสินคา้แห่งน้ี และ
ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่ายลูกคา้ใหค้วามสาํคญัในเร่ือง สถานท่ีจอดรถสะดวก การจดัวางสินคา้หาง่าย ทาํเลท่ีตั้ง
สะดวกในการเดินทาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  ธีระศกัด์ิ  ไชยมงคล (2546) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของ
ผูบ้ริโ ภคท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติท่ีมีต่อการใชก้ลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านคา้ปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เกต็ ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่แสดงทศันคติอยู่ในระดบัมากท่ีสุดในขอ้ย่อยการมีป้ายช่ือร้านคา้ขนาดใหญ่ สังเกตง่าย ระยะเวลาเปิด-ปิด 
บริการ การมีท่ีจอดรถในร่มกวา้งขวางสะดวกสบาย มีการจัดวางสินคา้เป็นหมวดหมู่ รองลงมาอยู่ในระดบัปาน
กลางในขอ้ย่อยทาํเลท่ีตั้งไปมาสะดวก และการมีป้ายบอกตาํแหน่งสินคา้ชดัเจนตามลาํดบั จากขอ้คน้พบดงักล่าว 
เป็นส่วนหน่ึงท่ีมนุษยเ์ราจะตอ้งการความสะดวกสบายในการเดินทางไปไหนมาไหน ย่ิงถา้มีส่ิงอาํนวยความ
สะดวกครบครันดว้ยแลว้ คนก็จะแห่กนัมาชุมนุมกนัจนเป็นแหล่งสถานท่ีสาํคญัไปโดยปริยาย 
 2.   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปิดร้านค้าย่อย ในศูนย์การค้าอิมพี
เรียลเวลิด์ สําโรง ของร้านค้าย่อย จาํแนกตามสถานภาพร้านค้าย่อย 
  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปิดร้านคา้ย่อยในศูนย์การคา้อิมพีเรียล
เวิลด์ สําโ รง จาํแนกตามสถานภาพร้านคา้ย่อย พบว่า ร้านคา้ย่อยมีการตดัสินใจ  ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ด้านทาํเลทีต่ั้ง ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อยต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  
  ด้านอาคารสถานที่ ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อย ระยะเวลาการเช่า และร้านคา้ย่อยที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ประเภทร้านคา้ย่อย ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อย ระยะเวลาการเช่า และ
ร้านคา้ย่อยท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 ตามลาํดบั 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ย่อย และร้านคา้ย่อยท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั 
มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ด้านกจิกรรมทางการตลาด ประเภทร้านคา้ย่อย ระยะเวลาการเช่า และร้านคา้ย่อยที่มีรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ วนันิภา ฉํ่าแสง (2548) ท่ีพบว่า 1. ผูใ้ชบ้ริการสาํนกังานใน
อาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์แบ่งตามลกัษณะของธุรกิจ ประกอบด้วย รูปแบบของธุรกิจประเภทของธุรกิจ 
ขนาดของธุรกิจ และรายไดข้องธุรกิจต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 2. ปัจจัยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีผลต่อระดบัความพึงพอใจโดยรวม ของการใช้
บริการสาํนกังานใน อาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์ โ ดยเป็นตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 จากข้อค้นพบดังกล่าว เป็นไปตามสถานภาพของบุคคลท่ีต้องการความ
สะดวกสบายในการใหบ้ริการทางต่าง ๆ  ทั้งทาํเลท่ีตั้งใกลบ้า้นหรือท่ีทาํงาน ท่ีจอดรถสะดวกสบายและปลอดภยั
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ในการเดินทาง การใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐาน มีความสะอาดของร้านคา้ จึงทาํให้มีความสําคญัในการ
ดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการท่ีร้าน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  ขอ้มูลจากการวิจัยคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูท้ี่สนใจในการศึกษาการตดัสินใจ
เปิดร้านคา้ย่อยในหา้งสรรพสินคา้แห่งอื่น ๆ  ต่อไป 

2.  ข้อมูลจากการวิจัยคร้ังน้ี  ผู้บริหารกิจการของศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์ สําโ รง จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สาํโ รง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ไปปรับปรุงและแกไ้ขการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้อิมพีเรียลเวิลด์ สาํโ รง จงัหวดัสมุทรปราการ มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 

3.  สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานบริการใหส้อดคลอ้งเหมาะสม
ต่อความความตอ้งการของเจา้ของกิจการร้านคา้ย่อยใหด้าํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 4.  จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัทางดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจเก่ียวกบั ทีวี
วงจรปิด ท่ีจอดรถ อปุกรณ์เตือนภยั เพ่ือใหค้วามสะดวกสบาย และเป็นท่ีไวว้างใจของร้านคา้ย่อยต่าง ๆ   
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ระดบัการรับรู้วสัิยทศัน์พนัธกจิของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล* 
Staffs’ Perception Levels of Vision and Mission Which Affect the Management  

of  Nurse Council 
 

              นางมยุรี ภาณุจารี** 

              Mrs. MayureePhanujaree 
 
บทคดัย่อ 
 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาระดับการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการ
บริหารสภาการพยาบาล   และเพือ่เปรียบเทียบระดบัการรับรู้วิสยัทศันพ์นัธกิจของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการบริหารสภาการ
พยาบาล   จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของสภาการพยาบาล จาํนวน 92 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมีระดบัการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการบริหารสภาการ
พยาบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โ ดยมีการรับรู้ด้านความรู้ความเขา้ใ จต่อวิสัยทศัน์พนัธกิจของสภาการ
พยาบาล  การใหค้วามสําคญัต่อวิสัยทศัน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล และวิสัยทศัน์พนัธกิจท่ีกาํหนดส่งผลต่อ
การบริหารสภาการพยาบาล อยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้วิสัยทศันพ์นัธกิจของบุคลากรที่ส่งผล
ต่อการบริหารสภาการพยาบาล   จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และ
ตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีการรับรู้ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า  บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนัมีการรับรู้ โ ดยรวม ดา้นช่องทางในการรับรู้วิสัยทศัน์
พนัธกิจ ด้านความรู้ความเขา้ใ จต่อวิสัยทัศน์พนัธกิจ ด้านการให้ความสําคญัต่อวิสัยทัศน์พนัธกิจ และด้าน
วิสยัทศันพ์นัธกิจท่ีกาํหนดส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนัมีการรับรู้ โดยรวม ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อวิสยัทศันพ์นัธกิจ และดา้นการใหค้วามสาํคญั
ต่อวิสัยทศัน์พนัธกิจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการ
รับรู้ โดยรวม ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อวิสยัทศันพ์นัธกิจ และดา้นการใหค้วามสาํคญัต่อวิสัยทศัน์พนัธกิจแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สําหรับดา้นช่องทางในการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจ และด้านวิสัยทศัน์
พนัธกิจที่กาํหนดส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
Abstract  
 The purpose of this research were to study staffs’ perception levels of vision and mission  which   
affected the management of nurse council and to compare ones’ perception levels based on personal status.   

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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The sample group was 92 staffs of nurse council. The research tool was questionnaires. Data were analyzed  by  
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The result showed that staffs had overall perception in vision and mission at high level which  had 
two aspects – comprehension toward vision and mission and accentuation on vision and mission – that were at 
the high level. From comparison of perception levels based on personal status, staffs in different age, 
educational level, and  position had variation in overall perception at 0.01 significant level. When considered in 
aspects, staffs in different position had variation in overall perception in these four aspects - channels to receive 
vision and mission, comprehension toward vision and mission , accentuation on vision and mission, influence 
that vision and mission had on  management of nurse council - at 0.01 significant level. Staff s in different age 
had  variation  in overall perception in comprehension toward vision and mission and  accentuation on vision 
and mission aspects at 0.01 . Staff s in different educational level had  variation  in overall perception in 
comprehension toward vision and mission and  accentuation on vision and mission aspects at 0.01  while 
variation in overall perception  in channels to receive vision and mission and influence that vision and mission 
had on  management of nurse council was at 0.05. 
 
ความนํา 
                 ปัจจุบนัมีการเคลื่อนไหวของกระแสเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆอย่างรวดเร็ว ทาํให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปลกัษณ์ของการดาํเนินธุรกิจของโ ลก องคก์รต่าง ๆ  มีการกาํหนดทิศทางผ่านทางวิสัยทศัน์ และ
พนัธกิจ เพ่ือใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์รไดก้าํหนดทิศทางและเป้าหมายท่ี
ชดัเจน และถ่ายทอดสู่พนกังานทุกคน เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ และเขา้ใจร่วมกนัรวมทั้งใหมี้การนาํไปประยุกตใ์ชก้บั
การปฏิบติังานซ่ึงนาํไปสู่การบริหารองคก์รที่ประสบผลสาํเร็จ ปัญหาสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในการถ่ายทอดทิศทางและ
เป้าหมายสู่พนกังานคือการขาดการบริหารจดัการในดา้นการส่ือสาร ทาํให้พนกังานไม่สามารถรับรู้ทิศทางของ
องคก์รและไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้ทาํให้องคก์รไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ หลาย  ๆ  องคก์รยอม
ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพ่ือระดมความคิดเห็นในการกาํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ แต่ก็พบว่าการทาํงาน
ดงักล่าวเกิดจากกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มิไดเ้กิดจากความร่วมมือของบุคลากรทั้งองคก์ร 
                 ส่ิงที่น่าสนใจในเร่ืองน้ีคือ วิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีองคก์รตั้งใจกาํหนดข้ึนมานั้น บุคลากรขององคก์ร
มีการรับรู้และมีความคิดเห็นอย่างไร และใหค้วามสาํคญัมากนอ้ยเท่าใด การศึกษาเร่ืองน้ีจะช่วยใหบุ้คลากรรับรู้ 
เขา้ใจ และเห็นความสาํคญัของวิสยัทศัน ์และพนัธกิจ รวมทั้งช่วยใหก้ารพฒันาองคก์รเป็นไปไดอ้ย่างง่ายข้ึน 
                  เน่ืองจากสภาการพยาบาล เป็นองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท่ีปฏิบติัภารกิจตาม
วตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ท่ี   ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ ์พ.ศ. 2528 แกไ้ข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา และมีเป้าหมายในการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค จากบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พฒันาคุณภาพมาตรฐานผูใ้หบ้ริการ และระบบบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ ส่งเสริมการสร้างองคค์วามรู้ ความ
สามคัคี และผดุงความเป็นธรรม ความกา้วหนา้ และภาวะผูน้าํแก่สมาชิกสภาการพยาบาลจาํนวนประมาณหน่ึง
แสนสามหม่ืนกว่าคนทั่วประเทศ บุคลากรของสภาการพยาบาลทุกคนมีภาระหน้าท่ีในการให้บริการขอ้มูล
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ข่าวสารแก่สมาชิกสภาการพยาบาล   ผูเ้ขา้มาติดต่อท่ีสภาการพยาบาลโดยตรง และให้บริการขอ้มูลข่าวสารทาง
โทรศพัท ์ทางจดหมาย  ทางเวปไซด์  ตรวจสอบเอกสารการรับรองสถาบนัท่ีจดักิจกรรมการศึกษาต่อเน่ืองสาขา
พยาบาลศาสตร์ รับรองหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกาํหนดและดาํเนินการออกหนังสือ
รับรอง  นอกจากน้ีทาํหนา้ที่ใหข้อ้มูลและตรวจสอบเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหเ้ป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง รวมทั้งประสานงานกบัสมาชิกและคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ   ฯลฯ  จากภาระหนา้ท่ีดงักล่าว จะเห็นไดว้่า
บุคลากรของสภาการพยาบาลมีความสาํคญัอย่างย่ิงที่จะช่วยขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รตามแผนพฒันาสภาการพยาบาล พ.ศ. 2549-2554 
                 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงเห็นความสาํคญัของการศึกษาระดบัการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของ
บุคลากรท่ีส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัองคก์รในการปรับปรุงการส่ือสาร และ
กาํหนดแนวทางที่ชดัเจน และเพ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ อนัจะช่วยใหส้ภาการพยาบาล
สร้างเสริมวิชาชีพและบริหารจัดการองคก์รใหมี้ความกา้วหนา้สู่มาตรฐานสากลต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1.  เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้วิสยัทศันพ์นัธกิจของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล 
 2.//เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจท่ีส่งผลต่อการบริหารของบุคลากร จาํแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
                     ระดับการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของบุคลากร ท่ีส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล จาํแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
                   ใ นการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้นําแนวคิดและทฤษฎี การรับรู้ และประสิทธิภาพการทาํงานของ 
Schiffman and Kanuk และ Fayol มาประยุกต์ใช ้
                    ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่บุคลากรของสภาการพยาบาล จาํนวน 118   คน เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง  โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ  Krejcie  และ Morgan (1970, p.680 ) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 92 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
    เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
    1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานวิจัยในคร้ังน้ี  
    2. การจัดทาํโ ครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน  คือ 
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        2.1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานกบัสภาการพยาบาล และตาํแหน่งงาน 
        2.2  ระดับการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของบุคลากร ได้แก่  ช่องทางในการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจ 
ความรู้ความเข้าใ จต่อวิสัยทัศน์ การใ ห้ความสําคัญต่อวิสัยทัศน์พันธกิจ และการนําวิสัยทัศน์พันธกิจไป
ประยุกต์ใ ชก้บัการปฏิบติังาน ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท 
(Likert)  
    3. นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเที่ยงตรง ( validity ) 
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือให้คาํถามชัดเจน สามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และ
เหมาะสมย่ิงข้ึน 
    4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใ ช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้นาํ
ขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ ( reliability ) ของแบบสอบถามโ ดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั ( 
Cronbach’s Alpha Coefficient ) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    การรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึง
เป็นบุคลากรของสภาการพยาบาล โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล จาํนวน 92 ฉบบั แลว้
ขอรับคืนดว้ยตนเอง                                                               
                                                      
การวเิคราะห์ข้อมูล 
    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด  และนาํมาลง
รหสัประมวลผลขอ้มูล  โ ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
      1.วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(percentage)  
     2. วิเคราะห์ระดบัการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของบุคลากร  จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  โ ดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
     3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนระดบัการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของบุคลากร  จาํแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
    4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนระดบัการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของ
บุคลากร จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยวิธี Least Significant Difference ( LSD ) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.30 อายุ 40 ปีข้ึนไป ร้อยละ 60.87 รองลงมา อายุ 25-40 
ปี  ร้อยละ 39.13 สถานภาพสมรส ร้อยละ 55.43 รองลงมา โสด ร้อยละ 39.14 ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 55.44 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 34.78 ประสบการณ์การปฏิบติังานกบัสภาการพยาบาล 5-10 ปี ร้อยละ 48.91 
รองลงมา มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 29.35 มีตาํแหน่งงานเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการสภาการ
พยาบาล ร้อยละ 45.65 รองลงมา ระดบัปฏิบติังาน ร้อยละ 44.57  
 2.   วิเคราะห์ระดับการรับรู้วิสัยทัศน์พันธกิจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  บุคลากรมีระดบัการรู้เกี่ยวกบัการรับรู้และความตระหนกัต่อวิสัยทศัน์พนัธกิจท่ีส่งผลต่อการบริหาร
สภาการพยาบาล ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ช่องทางในการรับรู้วสัิยทัศน์พนัธกจิของสภาการพยาบาล บุคลากรมีระดบัการรู้ โดยรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 2.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.52) จาํนวน 1 รายการ คือ 
บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทางการประชุม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง เป็นหมา้ย/หย่าร้าง การศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์การ
ปฏิบติังานกบัสภาการพยาบาลมากกว่า 10 ปี ตาํแหน่งงานระดบันกัวิชาการ 
  ความรู้ความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์พนัธกจิของสภาการพยาบาล บุคลากรมีระดบัการรู้ โ ดยรวม อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.59-3.62)  ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  2.  บุคลากรเขา้ใจวิสยัทศัน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง เป็นหมา้ย/หย่าร้าง การศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์การ
ปฏิบติังานกบัสภาการพยาบาลมากกว่า 10 ปี ตาํแหน่งงานระดบันกัวิชาการ 
  การให้ความสําคัญต่อวสัิยทัศน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล บุคลากรมีระดบัการรู้ โ ดยรวม อยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.72-3.89)  ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรใหค้วามสาํคญัต่อวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  2.  บุคลากรเห็นประโยชน์จากวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายุ 40 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส และเป็นหม้าย/หย่าร้าง 
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์การปฏิบัติงานกับสภาการพยาบาล 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี 
ตาํแหน่งงานคณะกรรมการ/อนุกรรมการสภาการพยาบาล 
  วสัิยทัศน์พนัธกจิที่กาํหนดส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล บุคลากรมีระดบัการรู้ โดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.67-3.79)  ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  2.  บุคลากรเช่ือว่าวิสยัทศันพ์นัธกิจท่ีกาํหนดส่งผลใหก้ารบริหารประสบผลสาํเร็จ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง อายุ 40 ปีข้ึนไป เป็นหมา้ย/หย่าร้าง การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
ประสบการณ์การปฏิบติังานกับสภาการพยาบาล 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี ตาํแหน่งงานคณะกรรมการ/
อนุกรรมการสภาการพยาบาล 
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 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับการรับรู้วิสัยทัศน์พันธกิจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการ
บริหารสภาการพยาบาล จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระดับการรับรู้วิสัยทัศน์พนัธกิจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการ
บริหารสภาการพยาบาล  จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนั การศึกษาต่างกนั และ
ตาํแหน่งงานต่างกนั มีระดบัการรู้ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดงัน้ี 
  ช่องทางในการรับรู้วิสัยทัศน์พันธกิจของสภาการพยาบาล บุคลากรเพศชาย และเพศหญิง มี
ระดบัการรู้ โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ บุคลากรรับทราบวิสัยทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่าน
ทางการพูดคุยกบัผูบ้งัคบับญัชา/เพ่ือนร่วมงาน 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บุคลากรรับทราบ
วิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทางการเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ 
  บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน  มีระดับการรู้ โ ดยรวม ไ ม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทาง เอกสาร/ส่ิงพิมพ์ 
  2.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทางการประชุม 
  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีระดบัการรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ 
คือ  
  1.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทาง เอกสาร/ส่ิงพิมพ์ 
  2.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทางการประชุม 
  บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั  มีระดบัการรู้ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทาง เอกสาร/ส่ิงพิมพ์ 
  2.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทางการประชุม 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บุคลากรรับทราบ
วิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาลผ่านทางป้ายประกาศ 
  ความรู้ความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์พันธกิจของสภาการพยาบาล บุคลากรที่มีอายุต่างกนั  มีระดบั
การรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  2.  บุคลากรเขา้ใจวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีระดบัการรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
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  1.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  2.  บุคลากรเขา้ใจวิสยัทศัน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล 
  บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั  มีระดบัการรู้ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรรับทราบวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  2.  บุคลากรเขา้ใจวิสยัทศัน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล 
  การให้ความสําคัญต่อวิสัยทัศน์พันธกิจของสภาการพยาบาล บุคลากรที่มีอายุต่างกนั  มีระดบั
การรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรใหค้วามสาํคญัต่อวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 

 2.  บุคลากรเห็นประโยชน์จากวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล  
  บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีระดบัการรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรใหค้วามสาํคญัต่อวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 

 2.  บุคลากรเห็นประโยชน์จากวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล  
  บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั  มีระดบัการรู้ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรใหค้วามสาํคญัต่อวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 

 2.  บุคลากรเห็นประโยชน์จากวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล  
 วสัิยทศัน์พนัธกจิทีก่าํหนดส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล บุคลากรที่มีอายุต่างกนั  มีระดบั   
การรู้โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บุคลากรมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์พนัธกิจ
ของ        สภาการพยาบาล 
 บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีระดบัการรู้ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ 
คือ บุคลากรมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
  บุคลากรท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั  มีระดบัการรู้ โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  บุคลากรเช่ือว่าวิสยัทศันพ์นัธกิจท่ีกาํหนดส่งผลใหก้ารบริหารประสบผลสาํเร็จ 
  2.  บุคลากรมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันพ์นัธกิจของสภาการพยาบาล 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ระดับการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล ได้
ผลการวิจัยที่สามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
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 1.   วิเคราะห์ระดับการรับรู้วิสัยทัศน์พันธกิจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล จําแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 บุคลากรมีระดบัการรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจบุคลากรท่ีส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า บุคลากรมีระดบัการรู้เกี่ยวกบัการใหค้วามสาํคญัต่อ
วิสัยทศัน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล วิสัยทศัน์พนัธกิจท่ีกาํหนดส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล และ
ความรู้ความเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.80, 3.73 และ 3.60 
ตามลาํดบั) ส่วนช่องทางในการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล พบว่าบุคลากรมีระดบัการรู้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X = 2.94)  จากการท่ีบุคลากรมีระดบัการรู้เป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ นิพนธ์ สําแดงเดช (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง วิสัยทศัน์การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า วิสัยทศัน์การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี โ ดยภาพรวมและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
มาก จากขอ้คน้พบดงักล่าว จึงเป็นการกาํหนดว่าเราจะทาํอะไร อยู่ท่ีจุดไหนของธุรกิจ/อุตสาหกรม และมี
เป้าหมายมุ่งไปท่ีจุดใด การกาํหนดแผนกลยุทธ์ เป็นการกาํหนดว่าจะดาํเนินการให้บรรลุกรอบของพนัธกิจท่ี
กาํหนดเป้าหมายไวแ้ลว้ ไดอ้ย่างไร และเม่ือไร เป็นการมองการณ์ไกลไปภายภาคหนา้ ถึงประเภทของธุรกิจ 
ประเภทของสินคา้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โ อกาสทางธุรกิจ แนวทางการดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จ ตลอดจน
องคป์ระกอบอื่น ๆ  ของธุรกิจท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหม่  
 2.   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับการรับรู้วิสัยทัศน์พันธกิจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการ
บริหารสภาการพยาบาล จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนระดับการรับรู้วิสัยทัศน์พนัธกิจของบุคลากรที่ส่งผลต่อการ
บริหารสภาการพยาบาล จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนั การศึกษาต่างกนั และ
ตาํแหน่งงานต่างกนั มีระดบัการรู้ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 
  ช่องทางในการรับรู้วิสัยทัศน์พันธกิจของสภาการพยาบาล บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนั การศึกษา
ต่างกนั ตาํแหน่งงานต่างกนั มีระดบัการรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ความรู้ความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนั การศึกษา
ต่างกนั ตาํแหน่งงานต่างกนั มีระดบัการรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 การให้ความสําคัญต่อวสัิยทัศน์พนัธกิจของสภาการพยาบาล บุคลากรที่มีอายุต่างกนั  การศึกษา
ต่างกนั ตาํแหน่งงานต่างกนั มีระดบัการรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  วิสัยทัศน์พันธกิจท่ีกําหนดส่งผลต่อการบริหารสภาการพยาบาล บุคลากรที่มี ตาํแหน่งงาน
ต่างกนั อายุต่างกนั  การศึกษาต่างกนั มีระดบัการรู้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามลาํดบั 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ ปราโมทย ์ออกเวหา (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง การรับรู้และความ
ตระหนักที่มีต่อสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัของพนักงานฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน ฝ่ายช่างบริษทั การบินไทย 
จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบวา่  
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 1.  พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั มีการรับรู้และความตระหนักท่ีมีต่อ
สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัไม่แตกต่างกนั 
 2.  พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งแตกต่างกนั มีการรับรู้สภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัไม่แตกต่างกนั 
แต่มีความตระหนกัท่ีมีต่อสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยัแตกต่างกนั 
  และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ นิพนธ์ สําแดงเดช (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง วิสัยทัศน์การ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จงัหวดักาญจนบุรี  
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนผลการวิจัย พบว่า มีระดบัการรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรจะต้องช่วยกนัพฒันาองค์กรและเพ่ิมทกัษะในการ
ทาํงาน และเป็นเร่ืองดีท่ีจะเดินเขา้ไปหาหัวหนา้  เพ่ือขอคาํแนะนาํเฉพาะเจาะจงตามดา้นท่ีบุคลากรถนดั  ซ่ึงจะ
สามารถนํามาพฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน หรือสร้างสรรค์วิธี และเพ่ิมกระบวนการทาํงานใหม่ ๆ  ให้กบั
องคก์ร 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้
วิสยัทศันพ์นัธกิจของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการบริหารในหน่วยงานหรือองคก์รอื่น ๆได ้  
 2.  จากขอ้มูลที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  สามารถนําไปประยุกต์ใ ช้เพ่ือ
พฒันาการรับรู้วิสยัทศันพ์นัธกิจของบุคลากรท่ีส่งผลต่อการบริหารองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.  สภาการพยาบาลควรหามาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือการส่ือสารและทาํความเขา้ใจกบับุคลากรภายใน
องคก์ร เกี่ยวกบัวิสัยทศัน์พนัธกิจขององคก์ร เช่น จดัทาํป้ายแสดงวิสัยทศัน์พนัธกิจของสภาการพยาบาลการ
ส่ือสารผ่านช่องทางอินทราเน็ต  และจดัประชุมสมัมนาเพ่ือทาํความเขา้ใจ เป็นตน้ 
 4.  องคก์รท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสภาการพยาบาลดา้นการรับรู้วิสัยทศัน์พนัธกิจ เช่น องคก์รการศึกษาทางการ
พยาบาล  ( คณะพยาบาลศาสตร์ใ นมหาวิทยาลัยต่างๆ และวิทยาลัยพยาบาล) ส่วนใ หญ่ไ ม่ได้ช้ีใ ห้เห็นถึง
ความสําคญัของวิสัยทศัน์พนัธกิจ ของสภาการพยาบาลในฐานะสภาวิชาชีพที่ตนเกี่ยวขอ้งในภาพรวม แต่จะให้
ความสาํคญัเฉพาะจุดท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือเฉพาะนโยบายท่ีกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาเท่านั้น  ดงันั้นสภาการ
พยาบาลจึงควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่วิสัยทศัน์พนัธกิจขององคก์รไปยงัองคก์รทางการศึกษาทางการพยาบาล
โดยตรง  เพราะเป็นหน่วยงานท่ีมีความสาํคญัต่อพยาบาลวิชาชีพเป็นอย่างมาก 
 5.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาระดบัการรับรู้เกี่ยวกบันโยบายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซ่ึงเป็น
เร่ืองสําคญัท่ีบุคลากรส่วนใหญ่จาํเป็นต้องนํามาปรับใ ช้ใ นการทาํงานเพ่ือใ ห้บรรลุผลสําเร็จ หรือจะศึกษา
เปรียบเทียบกบัองคก์รวิชาชีพอื่น ๆ  กจ็ะเป็นประโยชนใ์นการเสริมสร้างองคค์วามรู้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของเทศบาล
ตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของเทศบาลตาํบล 
ตามตวัแปร เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ประสบการณ์ท่ีเคยรับบริการ สถานที่รับบริการ และช่วงเวลาท่ีรับ
บริการ  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชนผูม้ารับบริการจากเทศบาลตาํบล 6 เทศบาล จาํนวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนและมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.95 การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการจากเทศบาลตาํบลในจังหวดั
สมุทรปราการในภาพรวม และรายดา้น อยู่ในระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อาชีพ และสถานท่ีรับบริการจากเทศบาลต่างกัน มีความพึงพอใ จไ ม่แตกต่างกัน ส่วน
ประสบการณ์ที่เคยไดรั้บบริการต่างกนั พบว่า ในภาพรวมและรายดา้น ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สาํหรับช่วงเวลาท่ีรับบริการ อายุ การศึกษา และรายได ้ท่ีต่างกนั ประชาชนมี
ความพึงพอใจ ในภาพรวม และดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนดา้นการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั.05 นอกจากน้ียงัพบว่า
ประชาชนที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั แต่มีความพึงพอใจต่อดา้น
การศึกษา วฒันธรรม ประเพณี แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนั 
มีความพึงพอใจ ในภาพรวม และด้านการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ.01 แต่มีความพึงพอใ จ ต่อด้านทะเบียนราษฎร ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั.05 สาํหรับช่วงเวลาท่ีรับบริการ พบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนในภาพรวม และรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ยกเวน้ดา้นการศึกษา 
วฒันธรรม ประเพณี ที่ไม่พบความแตกต่าง 3) ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูม้าใชบ้ริการ ท่ีมีความถ่ีมาก
ท่ีสุดในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ดา้นทะเบียนราษฎร ตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีมาทาํงานให้ตรงเวลา ดา้นการป้องกนัและ

                                                        
* บทความวทิยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสงัคมศาสตร์เพือ่การพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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บรรเทาสาธารณภยั ตอ้งการใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนอยู่เสมอ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ตอ้งการให้
มีการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นระบบและกวา้งขวางกว่าท่ีเป็นอยู่ ดา้นการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี  ตอ้งการ
งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กนกัเรียนท่ียากจน ดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งการใหเ้พ่ิมเวลา
ในการจัดเกบ็ขยะในแต่ละวนัใหม้ากข้ึน  

ผลการวิจยัพบว่า ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการจากเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ
ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก 
โดยพบว่า ดา้นทะเบียนราษฎร มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา วฒันธรรม 
ประเพณี ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สาํหรับดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อาชีพ และสถานท่ีรับบริการ
จากเทศบาลต่างกนั มีความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั ส่วนประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการต่างกนั พบว่าในภาพรวม
และรายดา้น ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สําหรับช่วงเวลาท่ีรับ
บริการ พบว่า อาย ุการศึกษา และรายได ้ท่ีต่างกนั ประชาชนมีความพึงพอใจ ในภาพรวม และดา้นสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 นอกจากน้ียงัพบว่าประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั แต่มีความพึงพอใจต่อดา้นการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความ    พึงพอใจ ในภาพรวม และดา้นการศึกษา 
วฒันธรรม ประเพณี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 แต่มีความพึงพอใจ ต่อดา้นทะเบียนราษฎร 
ดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และด้านการประชาสัมพนัธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05 สําหรับช่วงเวลาท่ีรับบริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม และรายดา้น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ยกเวน้ดา้นการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี ท่ีไม่พบความแตกต่าง  

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูม้าใชบ้ริการ ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดในแต่ละดา้นไดแ้ก่ ดา้นทะเบียน
ราษฎร ตอ้งการให้เจ้าหน้าท่ีมาทาํงานให้ตรงเวลา ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ต้องการให้มีการ
ฝึกอบรม ใหค้วามรู้แก่ประชาชนอยูเ่สมอ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ตอ้งการใหมี้การประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นระบบ
และกวา้งขวางกว่าท่ีเป็นอยู ่ ดา้นการศึกษา วฒันธรรม  ประเพณี  ตอ้งการงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนและเด็ก
นกัเรียนท่ียากจน และในดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งการใหเ้พิ่มเวลาในการจดัเก็บขยะในแต่ละวนั
ใหม้ากข้ึน   

 
Abstract 

This research aimed to 1) study people’s satisfaction towards the services of tambon municipal 
organizations in Samutprakarn Province 2) compare the people's satisfaction by sex, age, education level, 
occupation, income, previous experiences with the services, service places and service periods 3) study 
comments and suggestions from those people. The samples composed of 400 people served by 6 tambon 
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municipal organizations. The data were collected by questionnaires which had a reliability value .95 and were 
analysed by percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  
      The research results found that 1) the satisfaction of the people served by tambon municipal 
organizations in Samutprakarn Province both in overall and in each dimension were at a high level 2) 
comparing the people’s satisfaction between various groups it found that the people with different sexes, 
occupations, and service places did not satisfy differently. The satisfaction was significantly different at the 
statistical level .01 between the people who had different previous experiences with the services both in overall 
and in each dimension. For people who had different ages, education levels, incomes and service periods it 
found that the satisfaction was significantly different at the statistical level .01 both in overall and in public 
hygiene and environment dimension but was significantly different in education, culture and tradition 
dimension at the statistical level .05. It also found that the ones with different education levels did not satisfy 
differently in overall, however there were some significant differences at the statistical level .01 in education, 
culture and tradition dimension. The ones with different incomes significantly differently satisfied in overall 
and in education, culture and tradition dimension at the statistical level .01, but in civil registration, in public 
disaster prevention and in public relation dimensions were significantly different at the statistical level .05. The 
people with different service periods satisfied in overall and in every dimension at the statistical level .01 except 
in education, culture and tradition dimension, there was no difference 3) the most frequencies of comments and 
suggestions towards the services in each dimension were as follows: civil registration dimension; staff workers 
should start working on time, public disaster prevention dimension; organizations should provide training to 
improve people’s  knowledge, public relation dimension; organizations should take actions more systematically 
and widely, education, culture and tradition dimension; organizations should keep on supporting budgets to 
schools and poor students, public hygiene and environment dimension; the workers should  gather garbage with 
in longer period of time each day. 
 

ความนํา 
เป็นท่ียอมรับกนัว่าการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในระดบัล่าง

หรือชุมชนมากท่ีสุด เม่ือมีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติักาํหนดแผน และ ขั้นตอนใน
การกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2542 ทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั และงบประมาณเพ่ิมข้ึนจาํนวนมาก ซ่ึงภารกิจเหล่านั้น เป็นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น การจดัสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การโยธาและผงัเมือง การจดัการทางการศึกษา การรักษาความสงบเรียบร้อย การจดัเก็บรายได ้เพื่อ
นาํมาพฒันาความเจริญในพ้ืนท่ี อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550 ไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัการทาํบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาในพ้ืนท่ี เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีอิสระในการกาํหนดแผนและนโยบาย การจดั 
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บริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลงั ซ่ึงเป็นอาํนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ อนั
สอดคลอ้งกบัการพฒันาจงัหวดัและประเทศเป็นส่วนรวม  

เน่ืองจากทอ้งถ่ินในประเทศไทยมีสภาพแตกต่างกนั บางแห่งเป็นชุมชนใหญ่ บางแห่งเลก็ ดงันั้น เพื่อให้
การดาํเนินการของเทศบาลเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ิน กฎหมายจึงแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ระดบั  เรียงตามลาํดบั
เลก็ กลาง ใหญ่  คือ เทศบาลตาํบล ตอ้งมีประชากร ตั้งแต่ 7,000 คนข้ึนไป เทศบาลเมือง  ตอ้งมีประชากร ตั้งแต่ 
10,000 คนข้ึนไป และเทศบาลนคร ตอ้งมีประชากร ตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป โดยแหล่งท่ีมาของการกาํหนด
ประชากรของเทศบาล เกิดข้ึนตามพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พุทธศกัราช 2476 โดยรัฐบาลคณะราษฎร 
การจะยกฐานะของทอ้งถ่ินใดข้ึนเป็นเทศบาลระดับใดนั้น ยึดถือความสําคญัของทอ้งถ่ิน จาํนวนราษฎรของ
ทอ้งถ่ินและชุมชน ความหนาแน่นของราษฎร และรายไดท่ี้คาดว่าจะสามารถเก็บมาเป็นค่าใชจ่้ายตามกฎหมาย 
เทศบาลกาํหนดใหจ้ดัเกบ็เป็นหลกั  
  ดว้ยภารกิจและหนา้ท่ีของเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของประชาชนดงักล่าวแลว้   ดงันั้น การ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนผูม้าติดต่องานและรับบริการของเทศบาล จึงนบัว่าเป็นวิธีการสาํคญัประการ
หน่ึงในการเขา้ถึงประชาชนได้โดยตรง และ อาจกล่าวได้ว่า การให้บริการเป็นกลไกหรือหัวใจหลกัของการ
ปฏิบติังานราชการ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเนน้หนกัใหมี้การพฒันาและปรับปรุงการบริการประชาชน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยใหป้ระชาชนผูม้ารับบริการไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
และความเป็นธรรมแก่ประชาชน หากไม่สามารถปฏิบติัไดจ้ะนบัเป็นความเสียหายต่อระบบราชการโดยรวม ซ่ึง
อาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อระบบการปฏิบติังานของราชการในดา้นต่างๆ เป็นตน้ว่า เกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีของระบบ
ราชการ ทาํให้ประชาชนขาดความเช่ือถือศรัทธา เกิดทัศนคติท่ีไม่ดีและขาดความไวว้างใจต่อระบบราชการ 
รวมทั้ง ก่อใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และเกิดความไม่เป็นธรรมของระบบการใหบ้ริการ 

จากความสําคญัท่ีกล่าวขา้งต้น ผูว้ิจัยในฐานะพนักงานคนหน่ึงของเทศบาลตาํบลบางเสาธง จึงได้
ตระหนักถึงความสําคญัของบทบาทหน้าท่ีของเทศบาล และ การตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
ไดม้ากท่ีสุด จึงสนใจท่ีจะศึกษา เร่ือง ” ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลใน
จงัหวดัสมุทรปราการ” ทั้งน้ี เพ่ือใหท้ราบถึงผลการดาํเนินงาน ในช่วงท่ีผา่นมาว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพื่อนาํผลการศึกษาไปเสนอต่อผูบ้ริหาร ให้พิจารณาปรับปรุงการบริการของ
เทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการใหดี้ข้ึนในสายตาของประชาชน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลในจังหวดั
สมุทรปราการ   
 2. เพือ่เปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล
ตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ประสบการณ์ท่ีเคยรับบริการใน 5 
ดา้น สถานท่ีรับบริการ และช่วงเวลาท่ีรับบริการ 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 387

สมมติฐานของการวจิยั 
  ประชาชนท่ีมี  เพศ  อาย ุ การศึกษา อาชีพ  รายได ้ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการใน  5  ดา้น   สถานท่ี
รับบริการ  และ  ช่วงเวลาท่ีรับบริการ แตกต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ แตกต่างกนั 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1. ประชากร  ประชาชนท่ีมีทะเบียนบา้นอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลของจงัหวดัสมุทรปราการ 13  แห่ง  
จาํนวน 469,543 คน  ซ่ึงถือเป็นผูใ้ชบ้ริการของเทศบาลตาํบลทั้ง 13 แห่ง  

2. กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชน จาํนวน 400 คน โดยสุ่มจากผูมี้ทะเบียนบา้นอยูใ่นเขต เทศบาลตาํบล 6 
แห่ง ซ่ึงเป็นตวัแทนของเทศบาลตาํบลทั้ง 13 แห่ง ของจงัหวดัสมุทรปราการ โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม 
(multi- stage  random sampling) และใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling ) เพื่อสุ่มเทศบาลตาํบล  6  
แห่ง ใหเ้ป็นตวัแทนของเทศบาลตาํบลทั้ง  13 แห่ง ของจงัหวดัสมุทรปราการ จากนั้นใชก้ารสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย      
สุ่มประชาชนจากแต่ละเทศบาล ตามสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน   

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  (questionnaire ) ซ่ึงมีเน้ือหาแบ่งออกเป็น  3  ตอน 

ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการจากเทศบาลตาํบล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ  รายได ้ 

ประสบการณ์ท่ีเคยรับบริการ ใน 5  ดา้น สถานท่ีรับบริการ และ ช่วงเวลาท่ีรับบริการ  ผูว้ิจยัสร้างเป็นคาํถามแบบ
เลือกตอบ จาํนวน  8   ขอ้  
  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลทั้ง 5 ดา้น 
จาํนวน 25 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมบทบาทหนา้ท่ีของเทศบาลตาํบล ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นทะเบียนราษฎร ดา้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั  ดา้นการประชาสัมพนัธ์   ดา้นการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี และ ดา้นการสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม ตามลาํดบั โดยขอ้คาํถามในแต่ละดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)   
5 ระดบัตามแบบของลิเคิร์ต (Likert ‘s scale)  

ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะของประชาชนผูรั้บบริการ ซ่ึงผูว้ิจยั
สร้างเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (open –ended form) เพือ่ใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยเสรี 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                4.1. ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อขอความร่วมมือไปยงัเทศบาลตาํบลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ทั้ง 6 แห่ง เพ่ือขอ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล  
               4.2. นาํแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีมารับบริการจาก เทศบาลตาํบล ท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง ทั้ง 6 แห่ง โดยการเกบ็ขอ้มูลจากประชาชนท่ีมารับบริการจริง จนครบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ  
5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  5.1. วิเคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยใชค่้าความถ่ี และ ค่าร้อยละ  
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   5.2.วิ เคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช ้หาเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) จากนั้นแปลเป็นระดบั
ความพึงพอใจ 
  5.3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริการท่ีไดรั้บตามตวัแปรตน้ 
ท่ีจาํแนก ออกเป็น 2 กลุ่ม วิเคราะห์โดยใชค้่า ที ( t-test )  ส่วนตวัแปรท่ีจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค่้า เอฟ ( F-test )  และในกรณีท่ีพบความแตกต่างของความพึงพอใจภายหลงัการทดสอบความ
แปรปรวน (ANOVA)แลว้ ทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีการของ LSD ( Fisher’s 
Least  Significant Difference)    
    5.4. ความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะ  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์ เน้ือหา 
(content analysis) จากนั้นจดัคาํตอบใหเ้ป็นประเด็นสาํคญัแลว้แจงนบัความถ่ี และนาํเสนอ แบบพรรณาความ ( 
description ) ตามลาํดบัความถ่ีมากไปหานอ้ย 
 
สรุปผลการวจิยั 

 1 .ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี ต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล  ในจังหวัด  
สมุทรปราการ ในภาพรวมและรายดา้น ตามตารางท่ี 1 
ตารางที ่1  ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น 
ข้อ การบริการของเทศบาลท้ัง  5   ด้าน X  S.D. ระดับความพงึ

พอใจ 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 

ดา้นทะเบียนราษฎร 
ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์  
ดา้นการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี 
ดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

    3.85   
    3.74  
    3.83   
    3.83  
    3.68 

    .56  
    .59 
    .53 
    .52  
    .58 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 ภาพรวม 3.78 .45 มาก 
 
ในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดั

สมุทรปราการ อยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกวิเคราะห์เป็นรายดา้น ก็พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบั
มาก โดยพบว่า ด้านทะเบียนราษฎร มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด สําหรับ ด้านการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  

ภาพรวม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน  มีความพึงพอใจต่อการบริการของ
เทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ อยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ ก็พบว่า ทุกขอ้มีความพึง
พอใจในระดบัมาก ซ่ึงไดแ้ก่ ข้อที่ 2  อุปกรณ์ในการดบัเพลิงของเทศบาลมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจสูงสุด รองลงมาคือ ข้อที่ 3 ไดแ้ก่ การซกัซอ้มเพ่ือป้องกนัเหตุไฟไหม ้ และ ข้อท่ี 4  ไดแ้ก่ การเขา้เวรตรวจ
ตราเป็นประจาํเพื่อป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
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ภาพรวมด้านการประชาสัมพนัธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือแยกเป็นรายขอ้ กพ็บว่ามีความพึงพอใจอยูท่ี่ระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงพบว่า ข้อ
ท่ี 4 ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ รับรู้การวางแผนพฒันาของเทศบาล 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบัความพงึพอใจสูงสุด และ ข้อ 3 การประชาสัมพนัธ์เคล่ือนท่ีในกรณีเร่งด่วนหรือในจุดท่ีมีผูอ้ยู่
อาศยัเป็นจาํนวนนอ้ย มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจมากเท่ากนั แต่ เป็นค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด   

ภาพรวมด้านการศึกษา วฒันธรรม ประเพณ ีประชาชนมีความพงึพอใจต่อการบริการของเทศบาลตาํบล
ในจงัหวดัสมุทรปราการอยู่ในระดบัมาก และเม่ือแยกพิจารณา เป็นรายขอ้ก็พบว่าทุกขอ้ มีค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจมาก โดยพบว่า ข้อที่  2  การจดังานเพ่ืออนุรักษแ์ละส่งเสริมประเพณีทอ้งถ่ิน และการสร้างความสามคัคีใน
ชุมชนมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด และข้อที่ 1 ศูนยเ์ด็กเลก็ หรือโรงเรียนในสังกดัเทศบาลของท่านไดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดี ทั้งดา้นการอุปโภคและบริโภค มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

ภาพรวมด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาล
ตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้ ก็พบว่า ทุกขอ้ต่างมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก โดยพบว่า ข้อที่ 4 การใหบ้ริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ประชาชน และการ
ป้องกนัโรคระบาดท่ีจะเกิดข้ึนในเขตเทศบาล เช่น การฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ ป้องกนัไขเ้ลือดออกไขห้วดันก             
มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด  ส่วนข้อที่ 5  ความสามารถในการบาํบดันํ้าเสีย ไม่ใหส่้งกล่ินเหมน็รบกวน   
มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของเทศบาลตําบลในจังหวัด
สมุทรปราการ     ดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2  จาํแนกตามเพศ  ในภาพรวม และรายดา้น     
 

 
 
การบริการของเทศบาลตําบล 
ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

เพศ   
n=400 

 
 
 
t 
 

 
 
 

Sig. 
ชาย 

(n=181) 
ระดบั
ความ 

พงึพอใจ 

หญงิ 
(n=219) 

ระดบั
ความ 
พงึ
พอใจ 

X  S.D 
 

X  S.D. 

1.ดา้นทะเบียนราษฎร 3.90 .55 มาก 3.81 .56 มาก 1.524 .128 
2.ดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

3.78 .61 มาก 3.71 .57 มาก 1.160 .247 

3.ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 3.84 .52 มาก 3.82 .53 มาก .320 .749 
4.ดา้นการศึกษา วฒันธรรม 
ประเพณี 

3.84 .52 มาก 3.82 .52 มาก .475 .635 

5.ดา้นการสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.71 .61 มาก 3.66 .56 มาก .855 .393 

ภาพรวม 3.81 .45 มาก 3.76 .45 มาก 1.087 .279 
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 ในภาพรวม และรายด้าน  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลใน
จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อบริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 

ประสบการณ์ทีเ่คยใช้บริการท้ัง 5 ด้านแลว้ พบวา่ ประชาชนท่ีมีประสบการณ์ท่ีเคยใชบ้ริการแตกต่างกนั 
มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ทะเบียนราษฎร ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นการศึกษา วฒันธรรม 
ประเพณี ประชาชนมีความพึงพอใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้นการสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  

สถานที่รับบริการแล้ว  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการของเทศบาลตาํบลในจังหวดั
สมุทรปราการ เม่ือจาํแนกตามตวัแปร สถานที่รับบริการแลว้ พบว่า ทั้งโดยภาพรวม และ  รายดา้น ประชาชนมี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

ช่วงเวลาที่รับบริการ พบว่าในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทะเบียนราษฎร ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ และดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ส่วนดา้นการศึกษาวฒันธรรม ประเพณี ประชาชนมีความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั  

ด้านกลุ่มอายุ กลุ่มระดับการศึกษา กลุ่มอาชีพ และ กลุ่มรายได้ ซึ่งทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่า เอฟ       
(F-test) 

กลุ่มอายุ  พบว่า ในด้านภาพรวม  และ ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ
ของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ มีความพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วน
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
จึงทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของ LSD  (Fisher’s Least Significant Difference) ซ่ึงปรากฏผล
ดงัน้ี  

ด้านภาพรวม  ประชาชนท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี กบัประชาชนท่ีมี อาย ุ21 – 30 ปี อาย ุ31-40 ปี และอาย ุ51-
60 ปี มีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และประชาชนท่ีมีอายมุากกว่า 60 ปี กบัประชาชนท่ีมีอาย ุ21-30 ปี และ 31-40 ปี มีความพึงพอใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 

ด้านการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม พบวา่ ประชาชนท่ีมีอาย ุตํ่ากว่า 20 ปี กบัประชาชนท่ีมี อาย ุ21–30 
ปี อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41-50 ปี และ อาย ุ51-60 ปี มีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบล แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และประชาชนกลุ่มอาย ุมากกวา่ 60 ปี กบักลุ่มอาย ุ21–30 ปี อาย ุ31-40 ปี อาย ุ
41-50 ปี และอาย ุ51-60 ปี มีความพงึพอใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01  

  ด้านการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี   พบว่า ประชาชนท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี กบัประชาชนท่ีมีอาย ุ21-30 
ปี อาย ุ31-40 ปี และอาย ุ51-60 ปี มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05   และประชาชนท่ีมีอาย ุ21-30 ปี กบัประชาชนท่ีมีอายมุากกว่า 60 ปี มีความพึงพอใจแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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   กลุ่มระดับการศึกษา   พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการของเทศบาลตาํบล ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั   

   เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านการศึกษา วฒันธรรม ประเพณ ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง  จึงทาํการทดสอบรายคู่ตามวิธีของ 
LSD (Fisher’s Least Significant Difference) ซ่ึงปรากฏวา่ ประชาชนท่ีมีการศึกษา ระดบัประถมศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.วช. มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั.01  นอกจากนั้น ยงัพบวา่ ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ป.วช. กบัประชาชนท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     

   กลุ่มอาชีพ  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช้บริการของเทศบาลตาํบลในจังหวดั
สมุทรปราการ ทั้งในภาพรวม และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  

   กลุ่มรายได้  พบวา่ โดยภาพรวม ประชาชนท่ีมารับบริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุดทรปราการ 
มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

   เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ด้านทะเบียนราษฎร ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ด้านการประชาสัมพนัธ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สาํหรับ 
ด้านการศึกษา วฒันธรรมประเพณ ี มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ส่วนด้านการ
สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม ไม่พบความแตกต่าง   

    ทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีการของ LSD (Fisher’s Least Significant Difference) ใน
ดา้นภาพรวม  ดา้นทะเบียนราษฎร  ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซ่ึงปรากฏผลดงัน้ี            

    ภาพรวม พบวา่ ประชาชนท่ีมีรายได ้ตํ่ากวา่ 5,000 บาท กบัประชาชน    ท่ีมีรายได ้ระหว่าง 5,001-
10,000 บาท มีความพงึพอใจ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ประชาชนท่ีมีรายได ้5,001-10,000 
บาท กบัประชาชนท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท  มีความ  พึงพอใจ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ประชาชนท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาท กบัประชาชนท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ประชาชนท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท กบัประชาชนท่ีมีรายได ้ตั้งแต่ 
25,000 บาท    ข้ึนไป มีความพึงพอใจ แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
     ด้านทะเบียนราษฎร พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได ้ตํ่ากว่า 5,000 บาท   กบัประชาชนท่ีมีรายได ้5,001-
10,000 บาท มีความพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  ประชาชนท่ีมีรายได ้5,001-10,000 
บาท กบัประชาชนท่ีมีรายได ้10,001-15,000 บาทและ 15,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และประชาชนท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท กบัประชาชนท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 25,000 
บาทข้ึนไป มีความพงึพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พบวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า 5,001 บาท กบั ประชาชนท่ี
มีรายได ้20,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนั     อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนประชาชน
ท่ีมีรายได ้5,001-10,000 บาท กบัประชาชน ท่ีมีรายได ้20,001-25,000 บาท และ 15,001-20,000บาท และ 
ประชาชนท่ีมีรายได ้20,001-25,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ส่วนคู่
อ่ืนๆ  ไม่พบความแตกต่าง 
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ด้านการประชาสัมพนัธ์  พบวา่ ประชาชนท่ีมีรายไดต้ํ่ากว่า 5,000 บาท กบั ประชาชนท่ีมีรายได ้ระหว่าง 
5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนประชาชนท่ีมีรายได ้
5,001– 10,000 บาท ประชาชนท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท ประชาชนท่ีมีรายได ้10,001 -15,000 บาท 
ประชาชนท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาทและประชาชนท่ีมีรายได ้15,001-20,000 บาท   มีความพึงพอใจแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนคูอ่ื่นๆไม่พบความแตกต่าง 

ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณ ีพบว่า ประชาชนท่ีมีรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท กบัประชาชนท่ีมี
รายได ้5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และประชาชนท่ีมี
รายได ้10,001-15,000 บาท กบัประชาชนท่ีมีรายได้   15,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากน้ีประชาชนท่ีมีรายได ้25,001 บาทข้ึนไป กบัประชาชนท่ีมีรายได ้ตํ่ากว่า 
5,000 บาท รายได ้ 5,001-10,000 บาท รายได ้10,001-15,000  บาท และรายได ้15,001-20,000 บาท และรายได ้
20,001-25,000 บาท มีความพงึพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เช่นเดียวกนั 

4.ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม และขอ้เสนอแนะของผูม้าใชบ้ริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ 

พบว่า ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ต้องการให้มีการปรับปรุงการบริการของเทศบาลมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความถ่ีของผูใ้ห้ความคิดเห็นสูงสุดถึง  49  คน รองลงไปคือ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ จาํนวน 29 คน ส่วนอีก 3 ดา้น มีจาํนวนขอ้เสนอแนะใกลเ้คียงกนั สรุป ดงัน้ี 

1. ดา้นทะเบียนราษฎร ประชาชนตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีมาทาํงานใหต้รงเวลา    (n=8)  
2 .ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ประชาชนตอ้งการใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน

อยูเ่สมอ    (n=8)  
 3. ดา้นการประชาสมัพนัธ์    ประชาชนตอ้งการใหมี้การประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นระบบและกวา้งกว่าท่ี

เป็นอยู ่  (n=11)  
4. ดา้นการศึกษา วฒันธรรม ประเพณี   ประชาชนมีความตอ้งการงบประมาณช่วยเหลือสาํหรับโรงเรียน

และเด็กนกัเรียนท่ียากจนในเขตเทศบาล    (n=8)  
5. ดา้นการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  ประชาชนตอ้งการใหเ้พิ่มเวลาในการจดัเก็บขยะในแต่ละวนัให้

ถ่ีมากข้ึน  (n=25)   
 

อภปิรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัย เร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลใน

จงัหวดัสมุทรปราการ”  ไดข้อ้มูลความพึงพอใจของประชาชน ดงัน้ี 
1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งใน

ภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พากเพียร พชัรพจนากรณ์ 
(2550,หนา้ 78) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง“ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อบริการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น
หมอ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี ” ซ่ึงพบว่า ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหมอ้ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบุรี มีความพงึพอใจต่อการบริการอยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริชยั อมัพ
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วา (2542 ,หนา้ 62) ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลธนู อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ” พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี  
อาจจะเป็นเพราะความเจริญของทอ้งถ่ิน ลกัษณะการบริหารงานและการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีใกลเ้คียงกนั จึง
ทาํใหป้ระชาชนผูรั้บบริการ มีความพึงพอใจท่ีสอดคลอ้งกนั  

 2.เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลในจังหวัด
สมุทรปราการ ตามตัวแปร  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้  ประสบการณ์ท่ีเคยรับบริการ ใน 5 ด้าน  
สถานทีรั่บบริการ  และ ช่วงเวลาทีรั่บบริการ   สามารถนาํผลการวิจยัมาอภิปรายไดด้งัน้ี  

         2.1 เพศ พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตาํบลใน
จงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิรันด์ ปรัชกุล  (2546, หนา้33) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ือง “ ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลบา้นฉาง” พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศ
ชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ไพโรจน์ หน่อจนัทร์(2543 , หนา้ 52) ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของเทศบาลเมืองปัตตานี” พบวา่ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาล
เมืองปัตตานีไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างตอ้งการรับการบริการท่ีดีจาก
เทศบาลเช่นเดียวกนั ผลการวิจยัท่ีได ้แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารงานดา้นการใหบ้ริการท่ีเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั 

           2.2 อายุ  พบว่า ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลใน
จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยอ์กัษร 
จนัทร์ศิริ (อา้งถึงใน ธีระ อินทรลาวณัย ์,2547,หนา้ 34) ท่ีศึกษาเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับ
บริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี” ท่ีพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะประชาชนกลุ่มอายตุ่างๆมีความคาดหวงัต่อบริการของเทศบาล
ไม่เหมือนกนั อยา่งไรก็ดีผลการวิจยัเร่ืองน้ีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอร่าม สัมพะวงศ ์  (2541,หนา้ 68-70 ) ท่ี
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการต่อการให้บริการของสํานักงานทะเบียนอาํเภอเขมราฐ 
จงัหวดัอุบลราชธานี” ซ่ึงพบว่า ปัจจยัดา้นอายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ ท่ีเป็นเช่นน้ี
อาจเพราะความเจริญของทอ้งถ่ิน และการบริการดา้นงานทะเบียนของอาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานีสามารถ
ใหบ้ริการดา้นทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเสมอภาคกนัทุกกลุ่มอาย ุ

      2.3  ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ประสิทธ์ิ ชูเมือง 
(อา้งถึงใน ดลฤทยั มานะกิติวิภาต, 2550,หนา้30) ท่ีทาํการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฎิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์งบประมาณ สาํนกังบประมาณ” ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาไม่ทาํใหเ้กิดความ
แตกต่างในความพึงพอใจ ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะประชาชนทุกระดบัการศึกษา ต่างก็ตอ้งการบริการท่ีดีจาก
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการแก่ตนเองเช่นเดียวกนั 

     2.4  อาชีพ  พบว่า ประชาชนผูม้ารับบริการท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริการของ
เทศบาลตําบลในจังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สันติ   วัดผ้าพับ 
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(2548,บทคดัย่อ)ท่ีศึกษาเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตาํบลบางปะหัน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” ซ่ึงพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของเทศบาล
ตาํบลบางปะหนัไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะประชาชนทุกสาขาอาชีพ ต่างก็ตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีดีจาก
ผูใ้หบ้ริการเช่นเดียวกนั 

     2.5 รายได้  พบว่า ประชาชนผูม้ารับบริการ ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความพึงพอใจต่อการบริการของ
เทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของทิพยอ์กัษร จนัทร์ศิริ (อา้งถึงใน ธีระ อินทรลาวณัย,์ 2547,หนา้ 34) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี” ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือน
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะประชาชนกลุ่มรายไดต่้างๆ อาจมีความคาดหวงัต่อบริการของเทศบาลต่างกนั และลกัษณะของ
การบริการ บริบท และสภาพการพฒันาพ้ืนท่ีของเทศบาลเมืองลพบุรี และเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ 
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งอาจมีความใกลเ้คียงกนั 

      2.6  ประสบการณ์ที่เคยใช้บริการท้ัง 5 ด้าน พบว่า ประชาชน ท่ีมีประสบการณ์เคยใชบ้ริการ ต่างกนั 
มีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิพยอ์กัษร จนัทร์ศิริ (อา้งถึงใน ธีระ อินทรลาวณัย ์,2547,หนา้ 34) ท่ีศึกษา
เร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี” ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นสังคม ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการมารับบริการแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บบริการท่ีดี     ยอ่มสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ ส่วนประสบการณ์ท่ีไม่ดีกจ็ะสร้างความไม่พงึพอใจใหก้บัผูรั้บบริการเช่นกนั 
                     2.7 สถานทีรั่บบริการ พบว่า ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการใน
สถานท่ีรับบริการต่างกนั มีความพึงพอใจทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอจัฉนา โทบุญ(อา้งถึงใน พากเพียร พชัรพจนากรณ์,2550,หนา้ 28) ทาํการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูม้า
รับบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนอาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคามโดยศึกษาจากผูม้า
ขอรับบริการงานทะเบียนราษฎรท่ีสํานักทะเบียน อาํเภอเมืองมหาสารคาม และหน่วยงานอาํเภอเคล่ือนท่ี 
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะสภาพ
โครงสร้าง อาคาร การตกแต่ง ส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้งความเจริญของพื้นท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกในการบริการ
นอกสถานท่ีของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสมุทรปราการ และอาํเภอเมืองมหาสารคาม ไม่แตกต่างกนั 
                  2.8  ช่วงเวลาที่รับบริการ พบว่า ในภาพรวม ประชาชนท่ีมาใช้บริการของเทศบาลตาํบลในจงัหวดั
สมุทรปราการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ซ่ึงต่างจากงานวิจยัของ เรืองบุญ สิริธรังศรี(อา้งถึง 
พากเพียร พชัรพจนากรณ์,2550,หนา้ 28) ทาํการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการงานบตัรประจาํตวั
ประชาชน อาํเภอเมืองมหาสารคาม”โดยศึกษาจาก     ผูม้าขอรับบตัรประจาํตวัประชาชนในท่ีทาํการปกครอง
อาํเภอเมืองมหาสารคาม ในวนั เวลาราชการ  ซ่ึงพบวา่ ในภาพรวม มีความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะผูรั้บบริการของเทศบาลตาํบลในจังหวดัสมุทรปราการ มีอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมและรับจ้าง
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มากกว่าในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ดงันั้น ในช่วงเวลารับบริการ ท่ีประชาชนสะดวกโดยเฉพาะหลงัเวลา
เลิกงานแลว้ (มีผูเ้สนอความคิดเห็น) จึงเป็นช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนมากกวา่   
ข้อเสนอแนะ 

  1.1 บุคลากร หรือ ผูมี้อาํนาจในการบริหารจดัการของเทศบาล ควรใชห้ลกัการบริหารจดัการท่ีดี และ
ใหค้วามสาํคญัต่อขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของประชาชน โดยเฉพาะขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของหน่วยงานของเทศบาล ควรจะนาํมาปรับปรุงและแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงข้ึน แมว้่าจะเป็นเพียงจุดบริการขนาดเล็ก แต่ก็มีความหมายต่อภาพลกัษณ์ของเทศบาล และความศรัทธาของ
ประชาชน  

   1.2 ควรพิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการบริการดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น
ดา้นท่ีประชาชนมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมีการปรับปรุงและแกไ้ขการบริการเก่ียวกบัการ
กาํจดัขยะใหดี้ยิง่ข้ึน เพือ่มิใหเ้กิดการสะสมของปัญหา จนกลายเป็นมลภาวะเป็นพิษ และทาํลายส่ิงแวดลอ้ม อนัจะ
ส่งผลใหเ้กิดโรคร้ายแก่ประชาชน  

   1.3 เน่ืองจากจงัหวดัสมุทรปราการเป็นจังหวดัท่ีมีประชากรหนาแน่น จึงตอ้งมีหน่วยงานของทาง
ราชการให้การบริการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ดงันั้นเทศบาลตาํบลซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการท่ีใหบ้ริการใน
ระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด จึงตอ้งสนองความตอ้งการของประชาชนใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด นัน่คือ การใหก้ารบริการท่ีดี แก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติโดยส่วนรวม  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1 ควรทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร ในจังหวดัสมุทรปราการ หรือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของเทศบาลทั้ง 3 ระดบั คือ เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  

2.ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของเทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร ในจงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพของเทศบาลทุกระดบั   ในการรองรับการกระจาย
อาํนาจสู่ทอ้งถ่ินอยา่งสมบูรณ์ในอนาคต 

3.ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินงานของเทศบาล    ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
กบัจงัหวดัอ่ืนๆ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวชิาชีพคนพกิาร  
กรณศีึกษา: โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา* 

Factors Affecting to Efficiency in the Disabled ’Vocational Training  
Case Study: Phramahatai Vocational School Pattaya 

 
นางสาวทศันีย ์ มงคลนาํ** 

Miss Tassanee Mongkhonnam  
 
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ 
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา  และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ 
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอยา่งคือ คนพิการท่ีศึกษาในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา  จาํนวน 148  
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคน
พิการ  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นสถานท่ีและ
ส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และ ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ จาํแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า  1) คนพิการท่ีมีเพศ ต่างกนั มีความคิดเห็นในดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ
ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) คนพิการท่ีมีอายุ ต่างกนัมี
ความคิดเห็น ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  3) คนพิการท่ีมีความ
พิการ และอาชีพท่ีไดศึ้กษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก และด้าน
บุคลากร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05  4) คนพิการท่ีมีการศึกษาสูงสุดก่อนเขา้รับการฝึก
วิชาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นบุคลากร และดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01   
 
 
 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
          The purpose of this research were to study factors affecting to efficiency in the disabled 
’vocational training at Phramahatai Vocational School Pattaya and to compare factors affecting to efficiency in 
the disabled’vocational training at Phramahatai Vocational School Pattaya classified by personal information. 
The samples in this study were drawn 148 samples from the disabled studied in Phramahatai Vocational School. 
The questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test. 
  The findings revealed that the disabled had opinions about factors affecting to efficiency in the 
disabled ’vocational training overall at high level. Considered item by item, the disabled had opinions about 
following factors at high level: place and facility, human resource, training course, and media and training 
equipment.  The comparison results by mean of score of factors affecting to efficiency in the disabled 
’vocational training classified by personal information were that: 1) the disabled who had difference gender 
media and training equipment and training course were different in significant difference level at 0.05 2) the 
disabled who had different age did not have different opinions in overall and in item by item 3) the disabled 
who had difference in disability and vocation studied from Phramahatai Vocational School Pattaya did not have 
different overall opinions in significant difference level. Considered item by item, place and facility, and human 
resource were different in significant difference level at 0.05  4) the disabled  who had different highest 
education level before attending the training had different overall opinions in significant difference level at 
0.05. Considered issue by issue, there was significant difference level at 0.01 and 0.01 in the aspects of human 
resource and training course.   
 
ความนํา 
         คนพิการในสังคมไทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาเร่ืองของเจตคติ  ความเช่ือ  ค่านิยมท่ีสั่งสมมาเป็น
เวลานาน  ซ่ึงทาํให้คนพิการถูกเลือกปฏิบติั  ไม่ไดรั้บความเสมอภาคเท่าเทียมกบัคนปกติทัว่ไป  นับตั้งแต่สิทธิ
การมีชีวิตรอด  สิทธิการปกป้องคุม้ครอง  สิทธิการพฒันา  และสิทธิการมีส่วนร่วมในสังคม  สังคมมกัมองว่าคน
พิการเป็นภาระและไร้ประโยชน์  ทศันคติโดยรวม ต่อคนพิการจะเป็นไปในทางลบ  ประกอบกบัความเช่ือทาง
ศาสนาเร่ืองบาปกรรมท่ีว่าคนพิการ ทาํกรรมในชาติก่อน  ทาํใหค้นพิการถูกทอดท้ิง  ถูกดูหม่ินว่าเป็นคนส้ินหวงั 
ไร้ค่า เป็นภาระ เป็นกาฝากของครอบครัวและสังคม คนพิการถูกริดรอนสิทธิ ถูกกีดกนัออกจากสังคม ไม่ไดรั้บ
การศึกษาและการรักษาพยาบาล  ทาํให้คนพิการเป็นผูด้้อยโอกาสในทุกๆด้าน  จาํนวนคนพิการก็มีเพ่ิมข้ึน
ตลอดเวลา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการนาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาอาํนวยความสะดวกโดย ขาดความระมดัระวงัและไม่
คาํนึงถึงความปลอดภยั  รวมถึงจากโรคภยั อุบติัภยั  การต่อสู้สงคราม  และการดอ้ยพฒันาในดา้นอนามยัส่วน
บุคคลของประชากร 
         การฝึกวิชาชีพคนพิการ เป็นกระบวนการสําคญัในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการ  เพื่อให้
ไดรั้บโอกาสมีอาชีพ  มีงานทาํ  และเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพของคนพิการ ตามพระราชบญัญติั
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ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  มาตรา 20  ขอ้ 3 กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์จากส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ  ตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ รวมไปถึง
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ  การให้บริการท่ีมีมาตรฐาน  การคุม้ครองแรงงาน  มาตรการเพ่ือการมีงานทาํ  
ตลอดจนไดรั้บการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  และบริการส่ือ  ส่ิงอาํนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือ
ความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการทาํงานและการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานประกาศกาํหนด  เพือ่ใหค้รอบครัว  ชุมชน  และสงัคมไดมี้ส่วนร่วม 
         โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา เป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหว โดย
สอนหลกัสูตรคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แก่คนพิการท่ีดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีนกัเรียน
ศึกษา โรงเรียนเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้จิตเมตตาท่ีเล็งเห็นความสามารถ
และศกัยภาพของคนพิการ  โรงเรียน  อาชีวพระมหาไถ่  พทัยา  เป็นโรงเรียนสาํหรับคนพิการ เปิดเม่ือปี พ.ศ. 2527  
มีนกัเรียนเพียง 4 คนเท่านั้น วนัน้ีมีคนพิการวยัหนุ่มสาวกว่า 220  คน  มาศึกษาหาความรู้เพื่อจะสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละ มี
ประโยชน์ต่อสังคม  โรงเรียนซ่ึงรู้จกักนัดีในนาม “มหาไถ่” รับนกัเรียนท่ีไม่มีกาํลงัทรัพยเ์ขา้เรียน ในโรงเรียน สาย
อาชีพท่ีเปิดสอนอยู ่ ดงันั้นนกัเรียนส่วนใหญ่จึงมาจากครอบครัวท่ียากจน ซ่ึงทางโรงเรียนไม่ไดเ้รียกร้องค่าใชจ่้าย
ใด ๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่ายา ค่าอุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียน 
เช่น คอมพิวเตอร์ กิจกรรมเขา้จงัหวะ ดนตรี ศิลปะ หมากรุก และชมรมภาษาองักฤษ  ส่ิงหน่ึงท่ีโรงเรียนขอจาก
นกัเรียนก็คือ ขอใหต้ั้งใจเรียน เพราะสาํหรับผูพ้ิการทุก ๆ คน น่ีคือโอกาสเดียวท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงจะนาํไปสู่โอกาสท่ี
จะใชชี้วิตอยูไ่ดเ้ป็นอิสระโดยไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น  ส่ิงหน่ึงท่ีน่าท่ึงสาํหรับโรงเรียนน้ีก็คือ 90 % ของคณาจารยช์าว
ไทยท่ีน่ีเป็นคนพิการ เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีแสดงใหน้กัเรียนเห็นวา่ คนพิการสามารถมีชีวิตเหมือนคนปกติได ้
          การฝึกวิชาชีพคนพิการซ่ึงเป็นทางเลือกให้แก่คนพิการและเพื่อตอบสนองปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน รวมทั้ งเป็นแนวทางในการขยายโอกาสทางอาชีพให้แก่คนพิการทั่วประเทศ ได้รับการฝึกวิชาชีพท่ี
หลากหลาย  ตามความเหมาะสมกบัสภาพความพิการ และความตอ้งการของตลาดแรงงาน  ตลอดจนเพื่อใหค้น
พิการสามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมไดเ้หมือนกบัคนปกติ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม  การมีส่วน
ร่วมของคนพิการ ตามแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  พ.ศ.2550-2554  ทั้งน้ี เพื่อใหค้นพิการไดรั้บ
บริการดา้นอาชีพอย่างเท่าเทียม  ทัว่ถึงและมีคุณภาพ   ดงันั้น ผูว้ิจยัซ่ึงทาํงานอยูท่ี่สํานกังานส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคน
พิการ  เพื่อนาํผลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาการฝึกวิชาชีพของคนพิการให้ถูกทิศทางและให้
เกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
         1.//เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพของคนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ 
พทัยา 
         2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพของคนพิการจาํแนกตามขอ้มูล
ส่วนบุคคล 
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ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
         ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  คนพิการท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่  พทัยา  จาํนวน  
240 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  คนพิการท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา  เลือก
เป็นกลุ่มตวัอยา่ง  โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) และขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970,p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  148  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  การศึกษาสูงสุดก่อน เขา้รับการฝึก
วิชาชีพ  ความพิการ  และสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา  จาํนวน 5  ขอ้ 
  2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพของคนพิการ แบ่งออกเป็น 4  ดา้น คือ  ดา้น
บุคลากร  ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน และดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวย
ความสะดวก รวม 20 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
         การรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นนกัเรียนในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบขอ้มูลจาํนวน  
148  ฉบบั  แบบสะดวก (convenient) แลว้ขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 
148 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
         ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  
และ LSD  ดงัน้ี 
         1. วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไป  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
         2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพของคนพิการ  จาํแนกตามลกัษณะขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
         3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพของคนพิการ 
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
  4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การฝึกวิชาชีพของคนพิการ  จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least  
Significant  Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.16  อาย ุ20 ปี – 30 ปี  ร้อยละ 69.59  รองลงมา 
ตํ่ากวา่ 20 ปี  ร้อยละ  16.22 ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดก่อนเขา้รับการฝึกวิชาชีพ มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 51.35  
รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ร้อยละ 39.86   ความพิการ พิการอมัพาตท่อนล่าง ร้อยละ 28.38  
รองลงมา พกิารขา 1 ขา้ง ร้อยละ 25.68  สาขาอาชีพท่ีท่านไดศึ้กษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา หลกัสูตร
อิเลก็ทรอนิกส์ ร้อยละ 29.05  รองลงมา หลกัสูตรการพฒันาระบบสารสนเทศ ร้อยละ 27.70   
 2.  การวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวชิาชีพคนพกิาร จาํแนกตามด้านต่าง  ๆ
 คนพิการท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพ
คนพิการ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านบุคลากร 
 คนพิการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.05)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ อาจารยผ์ูส้อนเอาใจใส่ผูฝึ้ก
อาชีพอย่างเท่าเทียมกนั  อาจารยมี์เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ท่ีดี  การใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํเก่ียวกบั
การฝึกอาชีพแก่ผูฝึ้กอาชีพ   อาจารยผ์ูส้อนมีกระบวนการสอนท่ีชดัเจน และจาํนวนบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณ
ของผูฝึ้กวิชาชีพ  
 ด้านส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
 คนพิการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก  ( X = 3.79)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  การใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบัสาขาวิชาท่ีฝึกวิชาชีพ   มีอุปกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั  และอุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอต่อจาํนวนผูฝึ้ก
วิชาชีพ  
 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
 คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในภาพรวม  
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.99)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ เน้ือหาวิชาท่ีไดศึ้กษาสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ เน้ือหาวิชาท่ีไดศึ้กษาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือต่อการพฒันาชุมชน 
รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูฝึ้กวิชาชีพ  การปรับหลกัสูตรและเน้ือหาบางรายวิชาให้
เหมาะสมกบัผูฝึ้กวิชาชีพ  ระยะเวลาในการฝึกวิชาชีพมีความเหมาะสม และกิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาชีพใน
หอ้งเรียน  
 ด้านสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
 คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในภาพรวม 
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.07)    เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียน หอ้งนํ้ าสาํหรับผูพ้ิการ หอ้งพกั หอพกั  หอ้งเรียน ทางลาดสาํหรับผูพ้ิการ และสนามกีฬา 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพกิาร 
จาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ 
เพศชายและ เพศหญิง พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ใน
ภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า คนพิการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และดา้นหลกัสูตรการเรียน
การสอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ 
ท่ีมีอายุต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า คนพิการท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในดา้นบุคลากร ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตร
การเรียนการสอน และดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ 
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ 
ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าคนพิการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในดา้นบุคลากร และดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ยกเวน้ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน และดา้นสถานท่ี
และส่ิงอาํนวยความสะดวก คนพิการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการฝึกวชิาชีพคนพิการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ 
ท่ีมีความพิการต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ  ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าคนพิการท่ีมีความพิการแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในดา้นบุคลากร ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ดา้น
หลกัสูตรการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ยกเวน้ด้านสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความ
สะดวก คนพิการท่ีมีความพกิารแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพ
คนพิการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ 
ท่ีมีอาชีพท่ีไดศึ้กษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยาต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าคนพิการท่ีมีอาชีพท่ีไดศึ้กษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา 
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในดา้นส่ือและอุปกรณ์
การเรียนการสอน ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นบุคลากร คนพิการท่ีมีอาชีพท่ีไดศึ้กษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยาต่างกนั 
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ กรณีศึกษา: โรงเรียนอาชีวพระ
มหาไถ่ พทัยา ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัคนพิการประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุการศึกษาสูงสุดก่อนเขา้รับการฝึกวิชาชีพ ความ
พิการ และสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คนพิการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.16  อาย ุ20 ปี – 30 
ปี  ร้อยละ 69.59  ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดก่อนเขา้รับการฝึกวิชาชีพ มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 51.35  ความ
พิการ พิการอมัพาตท่อนล่าง ร้อยละ 28.38  สาขาอาชีพท่ีท่านได้ศึกษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา 
หลกัสูตรอิเลก็ทรอนิกส์ ร้อยละ 29.05   
 2.  การวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวชิาชีพของคนพกิาร 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพของคนพิการ กรณีศึกษา: โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ 
พทัยา ผูพิ้การมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.97)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ย คือ 
ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ( X = 4.07)   คือ บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน ห้องนํ้ า 
หอ้งเรียน หอ้งพกั ทางลาด และสนามกีฬา  มีความเพียงพอต่อคนพิการเป็นอยา่งมาก  ดา้นบุคลากร ( X = 4.05)  
คือ อาจารยผ์ูส้อนเอาใจใส่ผูฝึ้กอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั และมีเทคนิควิธีการถ่ายทอด การใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ 
เก่ียวกบัการฝึกอาชีพแก่ผูฝึ้กอาชีพอย่างจดัเจน  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ( X = 3.99) คือ  เน้ือหาวิชาท่ี
ศึกษาสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ รูปแบบการสอน การปรับ
หลกัสูตร ระยะเวลาในการฝึก และกิจกรรมในการฝึกวิชาชีพมีความเหมาะสม ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ( X = 3.79) คือ การใชส่ื้อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน มีความเพียงพอต่อจาํนวนผูฝึ้กวิชาชีพ แสดง
ใหเ้ห็นว่าทางโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา มีการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่คนพิการท่ีเขา้รับการฝึกวิชาชีพเพ่ือ
เป็นพื้นฐาน และสามารถในการนาํไปประกอบอาชีพได ้  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จินตนา สาธุพนัธ ์
(2546) ศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพคนพิการในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัสุพรรณบุรี  มี
การศึกษารูปแบบ กระบวนการ ปัญหาในการดาํเนินการฝึกอาชีพคนพิการ และแสวงหาแนวทางในการฝึกอาชีพ
ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แลฝึกอาชีพ คนพิการส่วนใหญ่มีการ
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ปรับตัวในการฝึกอาชีพ  และหลังจบการเรียนคนพิการท่ีเขา้รับการฝึกอบรม สามารถนําวิชาท่ีฝึกอบรมไป
ประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได ้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข  
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวชิาชีพของคนพกิาร  
เพศชาย และเพศหญิง ระดบัการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพ
คนพิการ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 คนพิการท่ีมีอายุ ความพิการ และสาขาอาชีพท่ีศึกษาจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พทัยา ต่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ดา้นสถานท่ีและส่ิง
อาํนวยความสะดวก ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 คนพิการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึก
วิชาชีพคนพิการ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นบุคลากร และดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 คนพิการท่ีมีความพิการ และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การฝึกวิชาชีพคนพิการ ดา้นบุคลากร และดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ กรณีศึกษา: โรงเรียนอาชีว
พระมหาไถ่ พทัยา  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษารูปแบบในการพฒันารูปแบบ
การฝึกอาชีพใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นบุคลากร   
  คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ใน
ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก คือ อาจารยผ์ูส้อนเอาใจใส่ผูฝึ้กอาชีพอยา่งเท่าเทียมกนั อาจารยมี์เทคนิคและวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีดี  การให้คําปรึกษาและคําแนะนําเก่ียวกับการฝึกอาชีพแก่ผู ้ฝึกอาชีพ  อาจารย์ผูส้อนมี
กระบวนการสอนท่ีชดัเจน และจาํนวนบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณของผูฝึ้กวิชาชีพ ผูบ้ริหารควรจดับุคลากรท่ี
เพียงพอ มีการเอาใจใส่ผูรั้บการฝึกอาชีพ ฝึกอบรม  และพฒันาการบริการ ใหค้วามรู้เก่ียวกบังานท่ีเหมาะสมกบั
คนพิการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 2. ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ใน
ดา้นส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่ในระดบัมาก คือ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั อุปกรณ์การ
เรียนมีเพียงพอต่อจาํนวนผูฝึ้กอาชีพ การใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชาชีพ ผูบ้ริหารควรจดัส่ือ
อุปกรณ์การเรียนสอนมีบริการใหค้าํแนะนาํการเลือกฝึกอาชีพ  สอบถามความตอ้งการของผูรั้บการฝึกอาชีพ  มี
การประสานงานใหส้าํนกังานจดัหางานเขา้มาวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจดัหางานใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับการ
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ฝึกอาชีพตั้งแต่ในระยะตน้ของการฝึกอาชีพ และมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอสาํหรับผูฝึ้กอาชีพ เพื่อรองรับความตอ้งการ
ของผูฝึ้กอาชีพท่ีเพิม่มากข้ึน 
 3.  ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน   
  คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการ ในดา้น
ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก คือ ระยะเวลาในการฝึกวิชาชีพมีความเหมาะสม เน้ือหาวิชาท่ีได้
ศึกษาสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เน้ือหาวิชาท่ีไดศึ้กษาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือต่อการ
พฒันาชุมชน การปรับหลกัสูตรและเน้ือหาบางรายวิชาใหเ้หมาะสมกบัผูฝึ้กวิชาชีพ กิจกรรมส่งเสริมดา้นวิชาชีพ
ในหอ้งเรียน รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูฝึ้กวิชาชีพ ผูบ้ริหารควรมีการปรับสภาพเพื่อใหมี้
ความพร้อมต่อการฝึกอาชีพ มีบริการดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูรั้บการฝึกอาชีพ การจดัทาํและปรับปรุงหลกัสูตรการสอน
วิธีการฝึกอาชีพ และมีการประเมินผลใหค้าํแนะนาํในการเลือกอาชีพท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับคนพิการ
แต่ละคนใหดี้ยิง่ข้ึน 
 4.  ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก  
  คนพิการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพคนพิการในดา้น
สถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก คือ ห้องนํ้ าสําหรับผูพ้ิการ ห้องพกั หอพกั สนามกีฬา 
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน หอ้งเรียน ทางลาดสาํหรับผูบ้ริหาร 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตัวในการทาํงานของคนพิการในสถานประกอบการ 
กรุงเทพมหานคร ทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของคนพิการ 
 2.  การเตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพของผูพิ้การก่อนประกอบอาชีพ เพื่อทราบถึงความรู้สึกของ
ผูพ้กิารก่อนไปประกอบอาชีพ 
 3.  ศึกษารูปแบบในการฝึกอาชีพของคนพิการ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการฝึกวิชาชีพคน
พิการ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการเลือกใช้บัตรออสิน วซ่ีา เดบิต 
 ของลูกค้าธนาคารออมสินเขตศิริราช* 

Marketing Mix Factors of  Selection of  VISA Debit Cards  
of Government Savings Bank’s Customers  in Sir iraj Area 

 
        นางสาวบุญธิดา   ไวยศิลป์** 
        Miss Boonthida  Vaiyasilpa 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการเลือกใช้บตัรออมสิน วีซ่า 
เดบิตของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตศิริราช และ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการ
เลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตศิริราช จาํแนกลกัษณะตามประชากรศาสตร์ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีจาํนวน 384 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า (1) ระดบัความคิดเห็นในการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน
เขตศิริราช ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น
บุคคลากร ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีมีต่อการเลือกใช้บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตศิริราช จําแนกลักษณะตาม
ประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกคา้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ลูกคา้ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร และดา้นการสร้างและนาํเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ลูกคา้ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคลากร ด้านการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the marketing mix factors of selection of VISA debit 
cards of Government Savings Bank’s customers in Siriraj area, and to compare study the marketing mix factors 
of selection of VISA debit cards of Government Savings Bank’s customers in Siriraj area, classified by 
demographic traits. The 384 samples were used. The questionnaire was used as a research tool.  Using package 
program, data were analyzed to obtain frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of 
variance. 
 The results of the research showed that the customers’ opinions towards marketing mix factors of 
selection of  VISA debit cards of Government Savings Bank were at high level in aspects of   product, price, 
place, personnel , physical evidence, and services process , but at moderate level for marketing promotion 
aspect.  The comparison result of the marketing mix factors of selection of VISA debit cards of Government 
Savings Bank’s customers in Siriraj area, classified by demographic traits showed customers with different sex 
had opinion in personnel aspect with statistical difference at significance level of 0.05. The customers with 
different age had opinion in aspects of price, place, personnel, and physical evidence with statistical difference 
at significance level of 0.05. The customers with different education had opinion in product aspects with 
statistical difference at significance level of 0.05. The customers with different career had opinion in aspects of 
place, physical evidence, and services process with statistical difference at significance level of 0.05. The 
customers with different monthly income had opinion in aspects of product, place, physical evidence, and 
services process with statistical difference at significance level of 0.05. 
 
ความนํา 
 การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยคุกระแสโลกาภิวฒัน์ ส่งผลกระทบต่อปัจจยัหลายดา้นระบบเศรษฐกิจ
และการเงินของไทยก็เช่นเดียวกนั ท่ีตอ้งมีการพฒันารูปแบบและการบริการทางการเงินของธนาคารใหมี้ความ
หลากหลายข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ในอดีตนั้นธนาคารจะ
เนน้การทาํธุรกิจดา้นเงินฝากและสินเช่ือเป็นส่วนใหญ่ โดยระดมเงินจากผูฝ้ากแลว้นาํเงินฝากนั้นไปใหกู้ย้ืมและ
ดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัผูฝ้ากเงิน 
 ต่อมาความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไดท้าํให้รูปแบบการให้บริการของธนาคารมีความหลากหลายข้ึน 
โดยเฉพาะธุรกรรมการชาํระเงินซ่ึงประกอบดว้ย บตัรชาํระเงินประเภทต่างๆ เช่น บตัรเอทีเอ็ม บตัรเครดิต และ
บตัรเดบิตไปเป็นตามความตอ้งการของตลาดท่ีตอ้งการมีบตัรหลากหลายประเภทมากข้ึน ตั้งแต่บตัรเดบิต บตัร
เครดิต และบตัรเติมเงินไปจนถึงบตัรสมาร์ทการ์ดซ่ึงใชเ้ทคโนโลยท่ีีลํ้าสมยัมากท่ีสุด 
 ธนาคารออมสินเป็นสถาบนัการเงินสถาบนัหน่ึง ท่ีมีวิสัยทศัน์เพื่อมุ่งใหบ้ริการทาง   การเงินครบวงจร
แก่ประชาชน   ธนาคารจึงมีการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอกล่าวถึงการ
ใหบ้ริการทางการเงินในรูปแบบของ บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ซ่ึงเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 1 เมษายน 
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2545 เป็นความร่วมมือของธนาคารออมสินกบับริษทั Visa International Service Association เพื่อใหส้ามารถ
อาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ชาํระค่าสินคา้และบริการ ณ ร้านคา้ท่ีมีสัญลกัษณ์ VISA ทุกแห่งทัว่โลกแทนเงิน
สด และสามารถฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ผา่นเคร่ือง ATM ได ้ซ่ึงจะทาํใหธ้นาคารมีรายไดค่้าธรรมเนียมทาํบตัร
ใหม่ และคา่ธรรมเนียมรายปี และรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพิม่มากข้ึน 
 ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการเลือกใช้บตัรออมสิน วีซ่า เดบิตของ
ลูกคา้ธนาคารออมสินเขตศิริราช เพ่ือนาํไปบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิตของลูกคา้ธนาคารออมสิน
เขตศิริราช 
 2.  เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของลูกคา้
ธนาคารออมสินเขตศิริราช จาํแนกลกัษณะตามประชากรศาสตร์  
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสินวีซ่าเดบิตท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ลูกคา้ท่ีทาํบตัรวีซ่า ออมสิน เดบิต ธนาคารออมสิน ในพื้นท่ีการ
ใหบ้ริการของธนาคารออมสินเขตศิริราช จาํนวน 4,623 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 354 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยแบบสอบถามมี 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา อาชีพปัจจุบนั และ
รายไดต่้อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของลูกคา้
ธนาคารออมสินเขตศิริราช  ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ ์(product) ราคา (price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place)  การส่งเสริม
การตลาด (promotion)  บุคลากร (people)  การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence & 
presentation)  และกระบวนการใหบ้ริการ (Process)  เป็นคาํถามในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า  (rating  scale) 
5 ระดบั ของลิเคิร์ต  (Likert) จาํนวน 28 ขอ้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูใ้ช้บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ธนาคารออมสินเขตศิริราช โดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างไดก้รอก
ขอ้มูล จาํนวน  354 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดว้ิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี  
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วาม ความถ่ี และ ค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต โดยหาค่าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้ บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของลูกคา้ 
จาํแนกลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิตของลูกคา้
ธนาคารออมสินเขตศิริราช สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพปัจจุบนั และรายได้
ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.80 และเป็นเพศชายร้อยละ  45.20 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20 - 
30 ปี ร้อยละ 37.85 รองลงมาคือ อายรุะหว่าง 31 – 40  ปี  ร้อยละ  30.23 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ 39.83 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาหรือปวช. ร้อยละ 21.75 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน ร้อยละ 38.14 รองลงมา คือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.90 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี
รายไดต่้อเดือน 10,000 บาท -  30,000 บาท ร้อยละ 47.74 รองลงมาคือ มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อย
ละ 24.86ตามลาํดบั 
 2.  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นในการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินใน
พื้นท่ีการใหบ้ริการเขตศิริราชต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามรายดา้นทั้ง 7 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
  ดา้นราคา ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิตของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.54 
  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 
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  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 
  ดา้นบุคลากร ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
  ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออม
สินเขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 
  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 
 3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า 
เดบิต ของลูกคา้จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดด้งัน้ี 
  3.1  เพศท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในรายขอ้ทุกขอ้ ไม่แตกต่างกนั ส่วน
ดา้นบุคคลากร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.2  อายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมการตลาด ในรายขอ้ทุกขอ้ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากรและดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางการภาพ แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.3  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.4  อาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด  และดา้นบุคคลากร ในรายขอ้ทุก
ขอ้ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ ในรายขอ้ทุกขอ้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.5  รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต พบว่าดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด  ในรายขอ้ทุกขอ้ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคคลากร  ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ
และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในรายขอ้ทุกขอ้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภปิรายผลการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดน้าํผลการศึกษา เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต 
ของลูกคา้ธนาคารออมสินเขตศิริราช มาวิเคราะห์และอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.80 และเป็นเพศชายร้อยละ 45.20 อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี เน่ืองจากอยูใ่นวยัท่ีเร่ิมตน้ของ
การทาํงาน เร่ิมมีเงินเดือน จึงมีความจาํเป็นในการทาํธุรกรรมดา้นบตัรวีซ่า การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 10,000 บาท - 30,000 บาท 
  จากผลการศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ยงทรัพย ์เหล่ารุ่งฤทธา (2544)  ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิต “VISA ELECTRON “Be1st ” จากบญัชีเงินฝากสะสมทรัพยข์องธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอาย ุ
20-29 ปี มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา / ปวช.มีสถานภาพโสด มีอาชีพนกัธุรกิจ/คา้ขายส่วนตวั มีรายไดต้ํ่ากว่า 
10,000 บาท และมีบญัชีสะสมทรัพยก์บัธนาคาร 2 ธนาคาร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชชันนัท ์อุดลนิรัตน์ 
(2544) ทาํการศึกษาการวิเคราะห์อุปสงคข์องบตัรเดบิตวีซ่าอิเลค็ตรอนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูท่ี้เป็นสมาชิก
บตัรเดบิตวีซ่าอิเลค็ตรอน ทั้งชายและหญิงในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ 13:12  
 2.  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นในการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิ
ริราช  ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จาํแนกตามรายดา้นทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร   ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  ดา้นผลิตภณัฑ ์ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้  
  ดา้นราคา ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลูกคา้ท่ีทาํบตัร
ออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ อตัราค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
และอตัราคา่ธรรมเนียมรายปี 
  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคาร  ออมสินเขตศิริราช มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก คือ สามารถทาํบตัรไดท่ี้ธนาคารออมสินทุกสาขา สถานท่ีตั้งของธนาคารอยู่ใกลก้บักลุ่มลูกคา้ และ
สถานท่ีตั้งของธนาคารสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อ 
  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน เขตศิริราช มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด  ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีความคิดเห็น
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อยูใ่นระดบัมาก คือ มีจุดเสนอขายภายในสาขา และการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์
ฯลฯ 
  ดา้นบุคลากร ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ลูกคา้ท่ีทาํ
บตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินเขตศิริราช  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ความน่าเช่ือถือของ
พนกังาน พนกังานมีความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ และพนกังานใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเสมอภาค 
  ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออม
สินเขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคาร
ออมสินเขตศิริราช มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้  
  ดา้นกระบวนการให้บริการ ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสิน เขตศิริราช มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการให้บริการ  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพจิารณารายขอ้พบวา่ ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินในพื้นท่ีการใหบ้ริการเขตศิริราช 
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้  
  จากผลการศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัราภรณ์  ตุลยนิษกะ (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยั
การส่ือสารทางการตลาดเพื่อจูงใจผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครใชบ้ตัรวีซ่าอิเล็คตรอน พบว่า ปัจจยัการส่ือสาร
ทางการตลาดท่ีมีผลจูงใจผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครใชบ้ตัรวีซ่าอิเล็คตรอนไดแ้ก่ ปัจจยัส่ือสารทางการตลาด
ดา้นการส่งเสริมการขาย อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.12 ปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดดา้นสถานท่ี อยู่ในระดบั
มากมีค่าเฉล่ีย 3.99 ในขณะท่ีปัจจยัการส่ือสารทางการตลาดดา้นราคาอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย3.85 มีผลจูงใจ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ใชบ้ตัรวีซ่าอิเลค็ตรอนนอ้ยท่ีสุด  
 3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต 
ของลูกคา้ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
  3.1 ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคลากร ขอ้พนกังานใหบ้ริการลูกคา้อยา่ง เสมอภาค แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนขอ้อ่ืนไม่แตกต่างกนั   
  3.2 ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นบุคคลากร และดา้นการสร้าง
และนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ส่วนขอ้อ่ืนไม่แตกต่างกนั  
   จากผลการศึกษาพบว่า มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลา้หาญ ร่าเริงยิ่ง (2545) ศึกษา
แนวทางในการเพ่ิมปริมาณผูใ้ชบ้ริการบตัรเดบิต SCB Easy Card ของ ธนาคารไทยพาณิชย ์: กรณีศึกษา ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสุรินทร์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมปริมาณผูใ้ชบ้ริการบตัรเด
บิต SCB Easy Card ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสุรินทร์ ตามแนวทางส่วนประสมการตลาดใน
ดา้น ผลิตภณัฑ ์ราคาค่าธรรมเนียม ช่องทางการจดัหน่าย และการส่งเสริมการตลาด พบวา่  
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    1.  แนวทางดา้นผลิตภณัฑ ์ขออนุมติัจากสาํนกังานใหญ่ และติดต่อประสานงานกบัสถาน
ประกอบการท่ีจ่ายเงินเดือนแก่พนกังานผา่นทางธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาสุรินทร์เพ่ือใหบ้ตัรเด
บิต SCB Easy Card สามารถใชเ้ป็นบตัรประจาํตวัพนกังานได ้
    2.  แนวทางดา้นราคา ขออนุมติัจากสาํนกังานใหญ่ลดค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในปีท่ีตอ้งการเพ่ิม
จาํนวนบตัรใหไ้ดต้ามเป้าหมาย เพื่อจูงใจใหลู้กคา้ตดัสินใจใชบ้ริการ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีจดัเกบ็เป็นปกติ 
    3.  แนวทางช่องทางการจดัจาํหน่าย ตอ้งเพิ่มเคร่ืองบริการเงินด่วน (ATM) ขนาดเล็ก 1-2 
เคร่ืองและเพิ่มจาํนวนร้านคา้สมาชิกใหม้ากพอท่ีใหลู้กคา้จะนาํบตัรเดบิตใชไ้ดอ้ยา่งครอบคลุม 
    4.  แนวทางดา้นส่งเสริมการตลาด พนกังานยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีจะแนะนาํลูกคา้ใหใ้ช้
บริการและของแจกของแถมเป็นส่ิงจูงใจลูกคา้ใชบ้ตัรเดบิต SCB Easy Caed เพีม่ข้ึนต่อไป 
  3.3  ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบ้ตัรออมสิน วีซ่า เดบิต แตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้ความสามารถในการชาํระค่าสินค่าและ
บริการผา่นบตัร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.4  ลูกคา้ท่ีทาํบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และด้าน
บุคคลากร ในรายขอ้ทุกขอ้ไม่แตกต่างกนั และพบว่าลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น
การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ในรายขอ้ทุกขอ้แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.5  ลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด ในรายขอ้ทุกขอ้ไม่
แตกต่างกนั และพบว่าลูกคา้ท่ีทาํบตัรออมสิน วีซ่า เดบิต ของธนาคารออมสินท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มี
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้าน
บุคคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ในรายขอ้ทุกขอ้
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  จากผลการศึกษาพบว่า ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยงทรัพย ์เหล่ารุ่งฤทธา (2544)  ศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการบตัรเดบิต VISA ELECTRON “Be1st” จากบญัชีเงินฝากสะสมทรัพยข์องธนาคาร
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขามญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ การศึกษาและรายได ้เห็นว่าปัจจยัทั้ง 4 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ บตัรเดบิต 
VISA ELECTRON“Be1st  ”  ไม่แตกต่าง  สาํหรับความนิยมใชบ้ตัรเดชิตวีซ่าอิเลค็ตรอน คือ ความสะดวกและ
ความปลอดภยัในการใช ้รองลงมาคือ ค่านิยมท่ีผูใ้ช้คิดว่าเป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของผูใ้ช ้และการใช้จ่ายเงิน
ผา่นบตัรเดบิตวีซ่าอิเลค็ตรอนของผูถื้อบตัรมีจาํนวนเงินประมาณ 500 - 1,000 บาทต่อคร้ัง และจะมีการใชบ้ตัร
เพียง 1 - 3 คร้ังต่อเดือนเท่านั้น การวิเคราะห์โดยขอ้มูลภาคตดัขวางจากแบบสอบถามจาํนวน 170 ตวัอยา่งโดยนาํ
แบบจาํลองทางเศรษฐกิจ คือ สมการถดถอยนอ้ยท่ีสุด (ordinary least squares) มาใชใ้นการวิเคราะห์พบว่าปัจจยั
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สําคญัท่ีกาํหนดความต้องการใช้บัตรเดบิตวีซ่าอิเล็คตรอนโดยมีนัยสําคญัทางสถิติและทิศทางเป็นไปตาม
สมมติฐานคือ อาย ุ(AGE) ความถ่ีในการใชจ่้าย (PAY) และการศึกษาของผูถื้อบตัร (EDU) 
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 1.  เพื่อใหก้ารบริการทางธุรกรรมทางการเงินของธนาคารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารธนาคาร 
และผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบด้านธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร ควรให้ความสําคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดา้น ในการพฒันาการให้บริการของธนาคารแก่ลูกคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด และซ่ึง
นบัเป็นการลดตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจของธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.  ทางธนาคารควรมีการจดัแคมเปญต่างๆ หรือการใหสิ้ทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกคา้ 
และสิทธิฯ ดงักล่าว ควรมีการเปล่ียนแปลงไปตามโอกาสต่างๆ อนันอกเหนือจากการใชสิ้ทธิฯ ท่ีมีอยู่เดิม เพื่อมิ
ใหลู้กคา้เกิดความจาํเจ และยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้อีกทางหน่ึงดว้ย 
 3.  จากผลของการพฒันาการแข่งขนัในทุกดา้นของธนาคาร อาจนาํไปสู่ปัญหาทั้งทางดา้นบวกและดา้น
ลบ ในส่วนดา้นลบการใชบ้ตัรอิเลค็ทรอนิคอาจก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นอาชญากรรม ซ่ึงการใชบ้ตัรอิเลค็ทรอนิคเป็น
ส่วนหน่ึงของผลการพฒันาการดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร ประกอบกบัความจาํเป็นในการแข่งขนัในทาง
ธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการลดตน้ทุนในทางธุรกิจและเศรษฐกิจส่วนรวม จากผลของธุรกิจน้ีทาํใหมี้บุคคล
บางจาํพวกอาศยัโอกาสของการพฒันาเปล่ียนแปลงนาํไปสู่การทุจริตก่ออาชญากรรม ย่อมมีผลโดยตรงท่ีทาํให้
การดาํเนินธุรกิจขาดความปลอดภยัและขาดความเช่ือถือของธนาคาร ดงันั้น ความจาํเป็นในการควบคุมป้องกนั
อาชญากรรมท่ีเกิดจากการใชบ้ตัรอิเลคทรอนิคปลอมท่ีทาํข้ึนมานั้น จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัในสภาพของปัญหา 
ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกนัปราบปรามการทุจริตจากการใช้บตัอิเลคทรอนิคท่ีทาํปลอมข้ึนมา ตลอดจนทาง
ธนาคารควรมีมาตรการในการปกป้องและช่วยเหลือลูกคา้ใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชบ้ริการบตัรออมสิน วีซ่า  
เดบิต  เพือ่ส่งเสริมความเช่ือถือในระบบบตัรอิเลค็ทรอนิคของธนาคารดว้ย 
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บทคดัย่อ   
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1)กศึกษาระดับประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/

ชุมชน (SML) ตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของคณะทาํงานและ
ประชาชน ในดา้นประสิทธิผลในภาพรวมของโครงการกดา้นการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น ดา้นการ
พฒันาการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชนกดา้นการสร้างอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยืนใหป้ระชาชนะและดา้นการ
จดัการโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  2)กเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความคิดเห็นของคณะทาํงาน
และประชาชนตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และตาํแหน่ง กลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 464 คน เป็นคณะทาํงาน 144 คน และประชาชน 320 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิผลในภาพรวมของโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน(SML) 
ตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามี
ประสิทธิผลในระดบัปานกลางทุกดา้น 2) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการตาม
ความคิดเห็นของคณะทาํงานและประชาชน พบว่าคณะทาํงานและประชาชนท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน และตาํแหน่งต่างกนั การประเมินประสิทธิผลไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น ยกเวน้
ดา้นการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ20 – 35 ปี  ประเมินประสิทธิผลสูง
กวา่ช่วงอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี 36 – 50 ปี และตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
 
 
 
 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโครงการและการประเมินโครงการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) Evaluate the level of efficiency of The Community Capability 

Development Project in  Bangpleenoi Sub-district, Bangbo District, Samutprakarn Province in the opinions of 
the committees and people. Which were overall effectiveness of the project, solving the problems of the whole 
village, developing the quality of life, building career stability and sustainability, and managing through 
community participation. 2) Compare the result of effectiveness evaluation of The Community Capability 
Development Project in  Bangpleenoi Sub-district, Bangbo District, Samutprakarn Province in the opinions of 
the committees and people across gender, age, educational level, occupation, income, and positions. The 464 
samples consisted  of 144 committees and 320 people. Data was collected by 5 rating scale questionnaire, 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA.  

The results demonstrated that 1) The effectiveness of the project were moderate as a whole and in 
every aspects 2) The results of evaluations were not different across gender, age, educational level, occupation, 
income, and position as a whole and in every aspects, excepted in the aspect of solving the problems of the 
whole village indicate that, the committee and people who were 20-35 years old evaluate the effectiveness of 
the project higher than those who were under 20 years old, 36-50 years old, and over 51 years old at the level of 
statistical significance .05. 
 
ความนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกฉบับท่ี.9ก(พ.ศ. 2545-2549) สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก(2544,กหนา้กจ-ฉ)กไดร้ะบุไวว้่าเป็นแผนท่ีไดอ้ญัเชิญปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหาร
ประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพน้จากวิกฤต สามารถดาํรงอยู ่ไดอ้ย่างมัน่คงและ
นาํไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยัง่ยืน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์เปล่ียนแปลง โดยมี
วตัถุประสงคก์4กประการ คือ   1)กเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุม้กนั สร้างความเขม้แข็งภาค
การเงิน ความมัน่คงและเสถียรภาพของฐานะการคลงั ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อใหเ้ศรษฐกิจระดบัฐานรากมีความ
เขม้แขง็และสามารถพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึน ตลอดจนเพ่ิมสมรรถนะระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหส้ามารถแข่งขนัไดแ้ละ
กา้วทนัเศรษฐกิจยคุใหม่ก2)กเพื่อวางรากฐานการพฒันาประเทศใหเ้ขม้แขง็ ย ัง่ยนื สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งรู้เท่า
ทนัโลก โดยการพฒันาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างระบบคุม้ครองความมัน่คงทางสังคม 
รวมทั้งการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและเครือข่ายชุมชน ใหเ้กิดการเช่ือมโยงการพฒันาชนบทและเมือง
อย่างย ัง่ยืนมีการดูแลจัดการทรัพยากร    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสังคมไทย  3)กเพ่ือใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดีในสังคมไทยทุกระดบั เป็นพื้นฐานให้
การพฒันาประเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เนน้การปฏิรูประบบบริหาร
จดัการภาครัฐ การบริหารจดัการท่ีดีของภาคธุรกิจเอกชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพฒันา การ
สร้างระบบการเมืองท่ีรับผิดชอบต่อสังคม  ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 4)กเพื่อแกปั้ญหาความยากจน และ



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 418

เพิ่มศกัยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเองให้ไดรั้บโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอย่าง
เป็นธรรมและทัว่ถึง สร้างอาชีพ เพิ่มรายได ้ ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใหชุ้มชน และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันาและปรับกลไกภาครัฐใหเ้อ้ือต่อการแกปั้ญหา จากวตัถุประสงคข์องแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบบัท่ี.9 ท่ีกล่าวมา แสดงใหเ้ห็นความพยายามของภาครัฐและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหา
และพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในภาพรวม 

ในการแกปั้ญหาและพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในภาพรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนใน
ประเทศมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงการพฒันาประเทศไทยของทุกรัฐบาลท่ีผ่านมา ต่างมุ่งหวงัให้
ประชาชนมีการกินดีอยูดี่ มีปัจจยัจาํเป็นในการดาํรงชีพอยา่งพอเพียง และเกิดความสุขความสะดวกสบายในการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนั การดาํเนินนโยบายของรัฐบาลจึงมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ใหแ้ก่คนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ซ่ึงประสบความสาํเร็จในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัมีปัญหาท่ีจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขอย่างต่อเน่ือง ท่ี
รัฐบาลยงัคงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินนโยบายแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ใหห้มดส้ินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความ
ยากจนควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ โดย
รัฐบาลมุ่งดูแลคุณภาพคนไทยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผูสู้งอายุ ขจดัปัญหายาเสพติด ขจดัผูมี้อิทธิพลและทุจริต
คอร์รัปชัน่ใหห้มดไปจากสังคมไทย (สาํนกังานพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน, 2549, หนา้ 1) การมุ่งพฒันา
คุณภาพคนและการขจดัปัญหาดงักล่าวเป็นท่ีมาใหเ้กิดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ 

การดาํเนินนโยบายและมาตรการในการขจดัความยากจนของประเทศใหห้มดส้ินไป โดยรัฐมุ่งปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการทั้ งระบบ เช่ือมโยงการแก้ไขความยากจนทุกระดับ ตั้ งแต่ บุคคล ชุมชน และประเทศ 
ตลอดจนสร้างกลไกท่ีเช่ือมโยงให้คนยากจนในชุมชน สามารถใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยแ์ละทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยนื โดย 1)กในระดบับุคคล รัฐเนน้การขยาย โอกาส สร้างรายได ้ลดรายจ่าย เพิ่มช่องทางการ
เขา้ถึงทุน ซ่ึงรวมถึงเงินทุน กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และองคค์วามรู้ โดยเร่งรัดการกระจายกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ขยายโอกาส
การเขา้สู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน ส่งเสริมระบบสหกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ในการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ มีการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงรุก มีหน่วยบริการเคล่ือนท่ีแก้ปัญหาความยากจน 
“คาราวานแกจ้น” เพื่อใหค้าํแนะนาํและบริการต่าง ๆ  ในการประกอบอาชีพและเสริมทกัษะต่าง ๆก2)กในระดบั
ชุมชน มีการดาํเนินการเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง ให้คนยากจนสามารถเช่ือมโยงประโยชน์จากปัจจยัแวดลอ้ม
ระดับมหภาคไปถึงคนจนในชุมชน มีการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการ เกษตรในระดบัชุมชน เช่น 
โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยเกษตรอินทรียชุ์มชน โดยเน้นให้มีทัว่ถึงทุกอาํเภอ และสหกรณ์เคร่ืองจักรกล เกษตรขั้น
พื้นฐาน การสร้างระบบบริหารจดัการขนส่งสินคา้เกษตร และระบบการตลาดสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
นอกจากนั้น มีการมุ่งเนน้พฒันาระบบการเงินท่ีสนบัสนุนเศรษฐกิจฐานรากจากกองทุนหมู่บา้น ท่ีมีความพร้อมสู่
ธนาคารหมู่บา้นท่ีใหโ้อกาสเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอยา่งย ัง่ยนื โดยตระหนกัว่าความเขม้แขง็ของชุมชนเป็นพลงัสาํคญั
ในการต่อสู่ความยากจน  ดงันั้นรัฐบาลจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : 
SML) ให้ครบทุกหมู่บา้นและชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้บริหารแกไ้ขปัญหาของตนเอง และ  3)กใน
ระดบัประเทศ รัฐมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีท่ีดินทาํกินอย่างทัว่ถึงและพอเพียง เพื่อใหส้ามารถเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรในระยะยาวได ้โดยบริหารการใชท่ี้ดินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กบัการปรับปรุงคุณภาพดิน มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการทรัพยากรนํ้ า จดัหาและจดัสรรนํ้ าให้สอดคลอ้งกบัความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและ
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ความตอ้งการในระบบการผลิตของเกษตรกรอย่างทัว่ถึง และจดัตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose 
Vehicles : SPV) เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการดา้นการผลิต การแปรรูป การตลาดและแหล่งทุน เพื่อลดความเส่ียง
ใหแ้ก่เกษตรกร จดัตั้งระบบการบริหารจดัการสินคา้เกษตร รายผลิตภณัฑ ์เพ่ือเนน้การสร้างเสถียรภาพดา้นราคา
สินคา้เกษตรท่ีใหผ้ลตอบแทนต่อเกษตรกรอย่างเป็นธรรม รวมทั้งขยายขอบเขตการประกนัสังคมใหค้รอบคลุม
แรงงานนอกระบบและแรงงานในภาคเกษตรอีกดว้ย (สาํนกังานพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน, 2549, หนา้ 
4-6) นโยบายและมาตรการในการขจดัความยากจนดงักล่าว เป็นแนวทางกวา้ง ๆ  ในภาพรวมระดบัประเทศ 
สาํหรับในแง่การปฏิบติัจะตอ้งบริหารจดัการโดยมุ่งเนน้ปัญหาและความตอ้งการระดบัหมู่บา้นและชุมชน ซ่ึงอาจ
เหมือนกนัในบางเร่ืองและต่างกนัในบางส่วน 

ในช่วงปีพุทธศกัราช 2547 จากการท่ีนายกรัฐมนตรีและผูเ้ก่ียวขอ้งของภาครัฐ ไดเ้ดินทางไปตรวจ
ราชการตามต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ และได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนเป็นจาํนวนมาก ปัญหาท่ีไดรั้บการ
ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซ่ึงประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาได้หากมี
งบประมาณเป็นของตนเองในจาํนวนท่ีเพียงพอ ดงันั้น จึงไดริ้เร่ิมให้มี “โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/
ชุมชน (SML)” ข้ึน ซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบายขจดัปัญหาความยากจนของรัฐบาล  โดยมีวตัถุประสงคส์ําคญั คือ 
ตอ้งการให้มีการจัดสรรงบประมาณโดยตรง เพื่อประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน จะได้นําไปแกไ้ขปัญหาของ
ส่วนรวมเพ่ือการดาํรงชีวิตประจาํวนั และการประกอบอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยนื โดยประชาชนเป็นผูบ้ริหารจดัการ
เอง ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นการร่วมคิด-ร่วมทาํ และถือเป็นอีกขั้นของการพฒันาประชาธิปไตย  (สํานักงานพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน, 2548, หนา้ 1) ซ่ึงโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) น้ี กล่าวไดว้่า
มีการดาํเนินการนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนัปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงวิเคราะห์วตัถุประสงคข์องโครงการไดเ้ป็น  
4กประเด็น คือ 1)กการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น 2)กการพฒันาการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน 3)
กการสร้างอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยนืใหป้ระชาชน และ 4)กการจดัการโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.กเพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลในการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) 
ตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ของคณะทาํงานและประชาชน ดงัน้ี 

      1.1กการดาํเนินงานในภาพรวมของโครงการ 
       1.2กการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น 
       1.3กการพฒันาการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน 
       1.4กการสร้างอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยืนใหป้ระชาชน 
       1.5กการจดัการโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 

2.กเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิผลของโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) 
ตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการของคณะทาํงานและประชาชนท่ีแตกต่างกนัตาม ปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และตาํแหน่ง  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูว้ิจยัแบ่งประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
      1.กประชากร 
          1.1กคณะทาํงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น จาํนวน 11 หมู่บา้น รวมทั้งส้ิน 144 คน   

         1.2กประชาชนในตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีเป็นหวัหนา้ครัวเรือน
หรือผูแ้ทน จาํนวน 1,949 คน 
      2.กกลุ่มตวัอยา่ง 
           2.1กคณะทาํงาน 11 หมู่บา้น รวมทั้งส้ิน 144 คน  ซ่ึงผูว้ิจยัจะใหเ้ป็นแหล่งขอ้มูลทั้งหมด 

          2.2กประชาชนในตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 320 คน จาก
จาํนวน 1,949 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลในการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) 
ตาํบลบางพลีน้อย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการวิเคราะห์
วตัถุประสงคข์องโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
       ตอนท่ีก1กขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เป็นประเด็นคาํถามท่ีเก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และตาํแหน่ง 

ตอนท่ีก2กแบบสอบถามการประเมินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลบางพลี
น้อย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ วดัความคิดเห็นระดบัความสําเร็จในการดาํเนินงาน ซ่ึงมีเกณฑ์การ
ประเมินดงัน้ี 
   5   หมายถึง  ระดบัความสาํเร็จมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  ระดบัความสาํเร็จมาก  
   3   หมายถึง  ระดบัความสาํเร็จปานกลาง 
   2 หมายถึง  ระดบัความสาํเร็จนอ้ย 
   1 หมายถึง  ระดบัความสาํเร็จนอ้ยท่ีสุด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวบขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองและ
เก็บกลับคืน  ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู ้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามในแต่ละขอ้คาํถามทุกฉบบัจากท่ีเกบ็รวบรวมมาได ้
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาไดป้ระมวลผลและวิเคราะห์ผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย
ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์  ดงัน้ี 
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      1.กวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค้า่ความถ่ีและร้อยละ 
      2.กวิเคราะห์ประสิทธิผลโครงการโดยใชส้ถิติ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิจารณาแบ่ง

ระดบัความสาํเร็จ โดยการอิงเกณฑต์ามรายขอ้และในภาพรวม โดยใชว้ิธีการคาํนวณตามความกวา้งของชั้น การตี
ค่าเฉล่ียไดด้งัน้ี  

 ระดบัคะแนน     ระดบัความสาํเร็จ 
   4.50 – 5.00          มากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49          มาก 
   2.50 – 3.49           ปานกลาง 
   1.50 – 2.49          นอ้ย 

    1.00 – 1.49          นอ้ยท่ีสุด 
  
สรุปผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะห์ระดบัประสิทธิผลโครงการพฒันาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) 
      1.กประสิทธิผลในภาพรวมของการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน(SML) ตาํบล
บางพลีน้อย อาํเภอบางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการ อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
ประสิทธิผลในระดบัปานกลางทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น ดา้นการพฒันาการดาํรง
ชีวิตประจาํวนัของประชาชน  ดา้นการสร้างอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยืนให้ประชาชน และด้านการจดัการโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม  

      2. กดา้นการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น ท่ีพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดบัปานกลางนั้น  ทุก
กิจกรรมในดา้นน้ีก็อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั อนัไดแ้ก่ การช่วยหาเคร่ืองมือในการบรรเทาสาธารณะภยั การ
ช่วยบรรเทาภยัแลง้ในหมู่บา้น การช่วยหานํ้ าสะอาดในการอุปโภค-บริโภค   การช่วยพฒันาเส้นทางสัญจรท่ีชาํรุด
ในหมู่บา้น   การช่วยทางเดินเทา้ให้มีแสงสว่าง การช่วยระบายนํ้ าท่วมขงัท่อ การช่วยหาสถานท่ีทาํกิจกรรม
ร่วมกนัของหมู่บา้น การช่วยหาสถานท่ีออกกาํลงักายของหมู่บา้น   การช่วยในการรับรู้ข่าวสารของหมู่บา้น การ
ช่วยหาอุปกรณ์ในการบริหารของหมู่บา้น การช่วยหาเคร่ืองมือดา้นการเกษตร การช่วยหาเคร่ืองจกัรกลในการ
ประกอบอาชีพ การช่วยแกไ้ขการกาํจดัขยะ การช่วยลดการถูกรบกวนจากมลพิษทางเสียง และการช่วยลดการถูก
รบกวนจากมลพษิทางอากาศ ดา้นฝุ่ น  ควนั ละออง 

      3.กดา้นการพฒันาการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน ท่ีพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดบัปาน
กลางนั้น  ทุกกิจกรรมในดา้นน้ีกอ็ยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั อนัไดแ้ก่ การมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
การมีความปลอดภัยจากอุบติัเหตุ การมีนํ้ าสะอาดใช้ตลอดปี  การมีภาชนะกกัเก็บนํ้ า การมีท่อระบายนํ้ าทิ้งท่ี
ปราศจากกล่ินเหม็นนํ้ าท่วมขงั การมีถนนสัญจรเขา้-ออกหมู่บา้นท่ีมีสภาพดี การมีความปลอดภยัในการเดินทาง 
การมีสุขภาพพลานามยัดี  การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมนนัทนาการ การพกัผ่อนหย่อนใจท่ีเหมาะสม การส่งเสริม
เยาวชนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด การมีอาหารท่ีสะอาด ปลอดภยั อยา่งเพียงพอ  การได้
รับรู้ข่าวสารของหมู่บา้น การจดัเก็บขยะมูลฝอยของครัวเรือน ยกเวน้กิจกรรมการมีสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจาก
มลภาวะมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ย 
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      4.กดา้นการสร้างอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยืนใหป้ระชาชน ท่ีพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดบัปานกลาง
นั้น  ทุกกิจกรรมในดา้นน้ีก็อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั อนัไดแ้ก่ การสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน การทาํใหห้น้ีสินลดลง 
การสร้างเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ  การรวมกลุ่มพฒันาอาชีพ การจดัหาเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ การสร้าง
ผลผลิตเพิ่มข้ึน การสร้างยอดจาํหน่ายสินคา้เพ่ิมข้ึน  การสร้างอตัราการจา้งงานเพ่ิมข้ึน  การสร้างคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร  การสร้างอาชีพเสริม  การไดรั้บการส่งเสริมอาชีพใหม่  การฝึกทกัษะอาชีพนาํไปสู่การพ่ึงพา
ตนเอง  การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการประกอบอาชีพ  การใช้วสัดุในหมู่บา้นในการประกอบอาชีพ  ยกเวน้
กิจกรรมการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ภายในหมู่บา้นมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ย 

      5.กดา้นการจดัการโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ท่ีพบว่ามีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัปานกลางนั้น  ทุก
กิจกรรมในดา้นน้ีก็อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั อนัไดแ้ก่ การเขา้ร่วมทาํกิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้น  การเขา้
ร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดของโครงการ  การร่วมแสดงความคิดเพื่อประโยชน์ของหมู่บา้น  การร่วมคดัเลือก
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการ  การร่วมคดัเลือกโครงการท่ีจะดาํเนินการ  การร่วมกาํหนดงบประมาณของโครงการ  
การร่วมจดัทาํแผนและวิธีขั้นตอนการดาํเนินงาน  การร่วมเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ  การร่วมรับรู้ในการเบิก
จ่ายเงินบญัชีของหมู่บา้น  การร่วมรับรู้ในการจดัซ้ือจดัจา้ง  การร่วมควบคุมและตรวจสอบในการดาํเนินงาน  การ
ร่วมติดตามและรับรู้ผลการดาํเนินงาน  การร่วมประเมินผลการดาํเนินงาน  การร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ
ของหมู่บา้น  ยกเวน้กิจกรรมการร่วมสานต่อโครงการของหมู่บา้นใหย้ ัง่ยนืมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ย  

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และตําแหน่ง ของคณะทํางาน
และประชาชน 
      จากผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการประเมินประสิทธิผลของคณะทาํงานและประชาชนสรุปไดว้่า
คณะทาํงานและประชาชนท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และตาํแหน่งต่างกนั การประเมิน
ประสิทธิผลไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและแต่ละดา้น ยกเวน้ดา้นการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น ผลการ
ประเมินประสิทธิผลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ20 – 35 ปี  ประเมินประสิทธิผลสูงกว่าช่วงอายตุ ํ่ากว่า 20 ปี ช่วง
อาย ุ36 – 50 ปี และช่วงอายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป  
อภปิรายผล 
      จากผลการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
(SML) ตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
      1.กการประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)   ตําบลบางพลีน้อย 
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิเคราะห์ระดับการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานโครงการ
พฒันาศักยภาพของหมู่บ้าน   
            พิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 5 ดา้นไดแ้ก่ 

1.1กด้านการแก้ไขปัญหาส่วนรวมของหมู่บ้าน พบว่าทุกกิจกรรมมีระดับการประเมิน
ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของธิดารัตน์  ไข่แกว้ (2550, หน้า 103) ท่ีได้
ทาํการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) : ศึกษาเฉพาะ
กรณี เทศบาลนครเชียงราย อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลการบริหารงาน
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ของโครงการ SML อยูใ่นระดบัปานกลาง ประชาชนในชุมชนมีความสามคัคี  ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของตนเองไดต้รงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนนาํงบประมาณท่ีไดรั้บไปลด
ภาระความทุกข ์อุปสรรค ความขาดแคลน ปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนไปดาํเนินการแกไ้ขตรงตาม
ความตอ้งการเพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน 
         เม่ือพิจารณาผลการดาํเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมมีระดบัการประเมินประสิทธิผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  เน่ืองจากโครงการดา้นการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้นสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนไดใ้นระยะเวลาเร่ิมตน้ แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปนานเขา้โครงการของหมู่บา้นก็เร่ิมมีปัญหาเกิดข้ึน มี
วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ชาํรุด เสียหาย และไม่มีการปรับปรุง ซ่อมแซมแกไ้ขใหดี้ข้ึน อาจเน่ืองมาจากงบประมาณของ
โครงการหมู่บา้นไดใ้ชไ้ปหมดแลว้ เช่น โครงการสร้างศาลาประชาคมหมู่บา้น เพื่อประชุม ทาํกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ และเป็นหน่วยเลือกตั้งของหมู่บา้น ศาลาเกิดรอยร้าวแต่ก็ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได ้เพราะว่าไม่
มีงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  โครงการเคร่ืองสูบนํ้ าดับเพลิง เพ่ือดับเพลิงและบรรเทาภยัแลง้ ไม่
สามารถใชง้านไดจ้ริง เน่ืองจากแรงดนันํ้ าท่ีไหลตามบา้นเรือนมีแรงดนัไม่พอจึงใชด้บัเพลิงไม่ไดแ้ต่สามารถใช้
สูบนํ้ าเขา้บ่อเพื่อเก็บกนันํ้ าไวใ้ชใ้นช่วงเกิดภยัแลง้ได ้ โครงการซ้ือเตน้ทแ์ละโต๊ะเกา้อ้ี เพ่ือใชใ้นการประชุมและ
กิจกรรมของหมู่บา้น เตน้ทแ์ละโต๊ะเกา้อ้ีมีระยะเวลาในการใชง้านไดใ้นระยะหน่ึง เม่ือใชไ้ปนาน ๆ ไม่มีการรักษา
เตน้ทแ์ละโต๊ะเกา้อ้ีก็มีการชาํรุดไปบา้ง แต่ไม่มีงบประมาณในการซ้ือเพิ่มเติมอีก ทุกโครงการทาํใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีความพอใจกบัโครงการของหมู่บา้นในระยะเร่ิมตน้ แต่เม่ือเวลาผ่านไปปัญหาของหมู่บา้นก็ยงัมีอยู่
เหมือนเดิม 

1.2กดา้นการพฒันาการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน ความสามารถทาํใหก้ารดาํรงชีวิต
ประจาํวนัของประชาชนตาํบลบางพลีน้อยมีสภาพการดาํรงชีวิตในสังคม ท่ีเจ้าของชีวิตมีความพึงพอใจใน
ช่วงเวลาหน่ึง และความพึงพอใจน้ีสามารถวดัและประเมินไดท้ั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และวตัถุปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตในช่วงเวลานั้น ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่มีระดบัการประเมินประสิทธิผล
อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัหน่ึงมีการพฒันาคุณภาพชีวิต ทางดา้นปัจจยั
ส่ีมีโอ่งเก็บนํ้าด่ืม ดา้นองคค์วามรู้มีตั้งหอกระจายข่าว ดา้นความสะดวกสบายมีลานกีฬาอเนกประสงค ์ดา้นความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยสิ์นมีเคร่ืองสูบนํ้ าดับเพลิง  ด้านสภาพแวดลอ้มมีการปรับปรุงท่อระบายนํ้ า ยกเวน้
กิจกรรมการมีสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากมลภาวะมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนยงั
ถูกรบกวนจากมลภาวะท่ีเป็นอนัตรายอยูบ่า้ง 

                     เม่ือพิจารณาผลการดาํเนินกิจกรรม ส่วนใหญ่ระดบัการประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง ทั้งน้ีเพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัหน่ึง โครงการนํ้ าประปาหมู่บา้น ทาํให้ประชาชนมีนํ้ า
สะอาดใชอุ้ปโภคบริโภค โครงการลานกีฬาอเนกประสงคท์าํใหป้ระชาชนมีสถานท่ีออกกาํลงักายทาํใหร่้างกาย
แขง็แรง เยาวชนห่างไกลจากส่ิงอบายมุข โครงการปรับปรุงท่อระบายนํ้ า เพื่อใหก้ารระบายนํ้ าท้ิงดีข้ึน  โครงการ
ซ้ือเคร่ืองสูบนํ้ าบาดาล เพื่อให้การจ่ายนํ้ าบาดาลไดอ้ย่างทัว่ถึง โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกในการสัญจรโครงการหอกระจายข่าวและตูล้าํโพง เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ข่าวสาร และโครงกการ
ซ้ือโอ่งนํ้ าเพื่อให้ประชาชนกักเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในฤดูแลง้ ทุกโครงการลว้นแต่ช่วยในด้านการพฒันาการดาํรง
ชีวิตประจาํวนัของประชาชนไดใ้นระดับหน่ึง แต่เม่ือระยะเวลาการใช้งานผ่านไปทาํให้โครงการไม่สามารถ
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ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีเท่าท่ีควร เน่ืองจากไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซม ส่วนกิจกรรมยกเวน้กิจกรรมการมีสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากมลภาวะมีประสิทธิผลอยู่ในระดบันอ้ย 
ทั้งน้ีเป็นเพราะรัฐบาลไม่สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกิจกรรมน้ีใหส้ามารถยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตไดต้ามความพึงพอใจของประชาชน 

 1.3กดา้นการสร้างอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยนืใหป้ระชาชน ความสามารถในการทาํใหป้ระชาชน
ในตาํบลบางพลีนอ้ยมีอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยืน สร้างรายได ้ลดรายจ่าย พฒันาแบบยัง่ยืนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
ระบบนิเวศ และการประสานสัมพนัธ์ในหมู่บา้นมัน่คงและย ัง่ยืน     ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่มีระดบั
การประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดบัปานกลาง     ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรินทร  วิทยาวรภูมิ (2550, หนา้ 
70) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ศึกษากรณี: กองทุนฯ 
ชุมชนนาํร่องในเขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการดาํเนินงานของโครงการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองในดา้นใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้ทาํใหมี้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัหน่ึงเก่ียวกบัการมีอาชีพสร้างรายได ้สร้าง
ความมัน่คงทางอาชีพ  ทุนทรัพยแ์ละปัจจัยการผลิต มีเคร่ืองพ่นยา  อวนลากปลา เคร่ืองยนต์ดีเซล รถใช้ใน
การเกษตร  ยกเวน้การสร้างการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ภายในหมู่บา้นมีระดบัการประเมินประสิทธิผลอยู่ใน
ระดบันอ้ย อาจเป็นเพราะวตัถุดิบและสินคา้ภายในหมู่บา้นเป็นประเภทเดียวกนัไม่มีความแตกต่างหลากหลายทาํ
ใหไ้ม่เกิดการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ 
         เม่ือพิจารณาผลการดาํเนินกิจกรรม ส่วนใหญ่ระดบัการประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง ทั้ งน้ีเพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดับหน่ึงเป็นการมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
เหมาะสมกบัความตอ้งการของแต่ละหมู่บา้น เงินงบประมาณของโครงการก่อใหเ้กิดการจา้งงานและการมีรายได ้
แกไ้ขปัญหาความยากจน ความเป็นอยูดี่ข้ึน ช่วยแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในหมู่บา้น  เก่ียวกบัโครงการซ้ือเคร่ืองพ่น
ยา เคร่ืองฉีดวชัพืช เพื่อเป็นเคร่ืองมือการเกษตรใช้หมุนเวียนในหมู่บา้น โครงการซ้ืออวนลากปลา เพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการจบัสัตวใ์ช้หมุนเวียนในหมู่บา้น โครงการซ้ือรถใช้ในการเกษตร เพ่ือใช้ในการเกษตรและขน
สินค้าทางการเกษตร แต่เคร่ืองมือทางการเกษตรเม่ือมีการใช้งานไปก็ย่อมมีการชํารุด ผุพังได้ แต่ก็ขาด
งบประมาณในการบาํรุงซ่อมแซม ยกเวน้กิจกรรมการสร้างการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ภายในหมู่บา้นมีระดบั
การประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดบันอ้ย เน่ืองจากภายในหมู่บา้นมีสินคา้ท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภท
เดียวกนั จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กนัเกิดข้ึน 

 1.4กดา้นการจดัการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม การบริหารจดัการโดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลบางพลีนอ้ย ไดมี้ส่วนในการแสดงความคิดเห็น 
ร่วมพิจารณาตดัสินใจ  ร่วมดาํเนินกิจกรรม และร่วมรับผิดชอบต่อผลประโยชน์หรือผลกระทบร่วมกนั เพื่อให้
การดาํเนินงานบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมส่วนใหญ่มีระดบัการประเมินประสิทธิผลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมตตา  สินยบุตร (2548, หนา้ 38) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานตามโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ศึกษากรณีหมู่ท่ี 4 
ตาํบลบา้นร่อม อาํเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า ผลการดาํเนินงานของโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ดา้นการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมดาํเนินการ และร่วมรับประโยชน์จากการดาํเนินงาน 
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อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทางรัฐบาลไดก้าํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างเร่งด่วน ทาํให้ประชาชนในหมู่บา้นบางกลุ่มยงัไม่เขา้ใจถึงโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
(SML) ทาํให้คณะทาํงานและประชาชนมีการสร้างจิตสาธารณะการมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นยงันอ้ยอยู ่ 
ยกเวน้กิจกรรมการร่วมสานต่อโครงการของหมู่บา้นให้ย ัง่ยืนมีระดบัการประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดบัน้อย 
เน่ืองจากงบประมาณของโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ขาดความต่อเน่ือง 

        เม่ือพิจารณาผลการดาํเนินกิจกรรม ส่วนใหญ่ระดบัการประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง ทั้งน้ีเพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัหน่ึงเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกนัคิด ร่วมกนัดาํเนินการบริหารจดัการ ขั้นตอนในการดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหมู่บา้น
กนัเองจนประสบผลสําเร็จ  ยกเวน้กิจกรรมการร่วมสานต่อโครงการของหมู่บา้นให้ย ัง่ยืนมีระดบัการประเมิน
ประสิทธิผลอยู่ในระดบันอ้ย เน่ืองจากงบประมาณของโครงการท่ีไดรั้บจากรัฐบาลมีความไม่ต่อเน่ือง ทาํใหก้าร
บริหารจดัการโครงการของหมู่บา้นไม่สามารถสานต่อโครงการใหย้ ัง่ยนืต่อไปได ้
  1.5กสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/
ชุมชน (SML) ทั้ง 4 ดา้น พบว่า ประสิทธิผลของโครงการในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเพราะโครงการ
พฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) เป็นนโยบายขจดัความยากจนของรัฐบาล ตอ้งการเห็นความเขม้เข็ง
ของหมู่บา้น/ชุมชน ในการพฒันาศกัยภาพและคิดวิเคราะห์ทาํงานเป็นหมู่คณะ เพิ่มขีดความสามารถของคนใน
หมู่บา้น/ชุมชน เขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วม ตดัสินใจแกปั้ญหาส่วนรวม และพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง รัฐบาลจึง
มีการจดัสรรงบประมาณโดยตรง เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน จะไดน้าํไปแกไ้ขปัญหาส่วนรวมเพื่อการ
ดาํรงชีวิตประจาํวนั และการประกอบอาชีพท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน ใหป้ระชาชนเป็นผูบ้ริหารจดัการเอง โดยผลสาํเร็จ
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บตลอดจนภาพรวมของแผนการดาํเนินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  มี
แนวทางการทาํงาน 4 ปี ปีท่ี 1 เร่ิมการดาํเนินโครงการสร้างความเขา้ใจในตวัโครงการ    ปีท่ี 2 มีความร่วมมือกนั
บูรณาการความร่วมมือ ปีท่ี 3 มีการบูรณาการอยา่งเป็นระบบ และปีท่ี 4 เกิดพลวตัรอย่างสมบูรณ์  การวิเคราะห์
การประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบลบางพลีน้อย อาํเภอบางบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปราการ เร่ิมตน้จากการประชุมประชาคมไม่นอ้ยกว่า 70% ของผูอ้าศยัอยู่จริงในหมู่บา้น/ชุมชน เพ่ือ
คดัเลือกคณะทาํงานของหมู่บา้น/ชุมชน รับฟังปัญหาหรือความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชน จดักลุ่มปัญหาหรือ
โครงการ การจัดลาํดับความสําคญั คดัเลือกโครงการและการจัดวงเงินเพื่อดาํเนินงาน วิเคราะห์และจัดทาํ
โครงการเพื่อใชเ้งินโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตามขนาดของหมู่บา้นโดยคณะทาํงาน
เป็นผูด้าํเนินการ เตรียมการทางการเงินและการจดัทาํบญัชีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ การจดัซ้ือจดัจา้ง การดาํเนินงาน การ
ควบคุม การตรวจสอบ และการรายงานผลการดาํเนินงาน ผลสําเร็จท่ีหมู่บา้นไดรั้บจากโครงการต่าง ๆ คือ การ
แกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น การพฒันาการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน การสร้างอาชีพท่ีมัน่คงและ
ยัง่ยนืใหป้ระชาชน และการจดัการโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
      2.กการประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)  ตําบลบางพลีน้อย 
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จากข้อมูลตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และตําแหน่ง พบว่าการประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศักยภาพของ
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หมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตามวตัถุประสงค์ สรุปผลการประเมินได้ว่ามีระดับการประเมินประสิทธิผลที่ไม่แตกต่าง
กัน โดยมสีาระสําคญั ดงันี ้
  2.1  ดา้นเพศ 
         จากผลการวิจัยพบว่า คณะทาํงานและประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน ประเมินประสิทธิผล
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)  ทั้ง 5 ดา้น ไม่ต่างกนั ทั้งน้ีเพราะโครงการพฒันาศกัยภาพ
ของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) เป็นหน่ึงในนโยบายขจดัความยากจนของรัฐบาล ท่ีตอ้งการเห็นความเขม้แข็งของ
หมู่บา้น/ชุมชนในการพฒันาศกัยภาพและคิดวิเคราะห์ทาํงานเป็นหมู่คณะ โดยไม่จาํกดัว่าเป็นเพศใด ซ่ึงทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นต่างไดรั้บผลประโยชน์เท่าเทียมกนั จึงส่งผลให้เพศไม่มีผลต่อระดบัการ
ประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) 
  2.2  ดา้นอาย ุ
         จากผลการวิจัยพบว่า คณะทาํงานและประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีระดับการประเมิน
ประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ทั้ง 5 ดา้น พบว่า ไม่ต่างกนั 4 ดา้น คือ  ดา้นการ
ดาํเนินงานในภาพรวมของโครงการ ดา้นการพฒันาการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน  ดา้นการสร้างอาชีพท่ี
มัน่คงและยัง่ยืนให้ประชาชน   และดา้นการจดัการโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  ดา้นท่ีแตกต่างกนั 1 ดา้น  คือ 
ดา้นการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ20 – 35 ปี  ประเมินประสิทธิผลสูงกว่าช่วงอายุ
ต ํ่ากวา่ 20 ปี ช่วงอาย ุ36 – 50 ปี และช่วงอายตุั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป  ทั้งน้ีเป็นเพราะช่วงอาย ุ20 – 35 ปี  อาจจะมองเห็น
ปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้นแตกต่างไปจากช่วงอายุอ่ืน ๆ เน่ืองจากประชาชนท่ีมีอายุต่างกนัจะมีความรู้ความ
เขา้ใจ และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีไม่เหมือนกนั มีประสบการณ์ต่างกนั มีทศันคติในการมองปัญหาและความ
ตอ้งการต่างกนัยอ่มมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไปตามระดบัอาย ุ 
  2.3  ดา้นระดบัการศึกษา 
         จากผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการประเมิน
ประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ไม่แตกต่างกนัทั้ง 5 ดา้น ทั้งน้ีเพราะอาจมีการ
ตัดสินใจเพ่ือการวางแผน เพื่อกาํหนดโครงสร้างของโครงการ เพื่อนําโครงการไปปฏิบติั และเพื่อทบทวน
โครงการจากการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดต่อการตดัสินใจในการดาํเนินโครงการ
ของหมู่บา้น 
  2.4  ดา้นอาชีพ 
         จากผลการวิจัยพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกัน  มีระดับการประเมิน
ประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ไม่แตกต่างกนัทั้ง 5 ดา้น ทั้งน้ีเพราะมีการพฒันา
คุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ปัจจยัส่ี สุขภาพอนามยั ส่ิงอาํนวยความสะดวก ภาวะแวดลอ้มท่ีปราศจากมลภาวะ 
ทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต การคมนาคมสะดวก โอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพเท่าเทียมกนั 
และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นคุณภาพชีวิตดา้นอารมณ์ เช่น การพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีคุณประโยชน์ การ
แสดงอารมณ์ท่ีเป็นผลจากความสัมพนัธ์ในครอบครัวและชุมชน ความรักในหมู่คณะ เป็นตน้  และคุณภาพชีวิต
ดา้นความคิดจิตใจ เช่น ความมีระเบียบวินยั ค่านิยมทางวฒันธรรม ความรู้ สติปัญญา ความสามารถป้องกนัและ
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การแกปั้ญหาในระดบับุคคล ครอบครัวและชาติการสร้างความสาํเร็จและการมีเป้าหมายชีวิต ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
เอ้ืออารีต่อกนั กตญัญู เสียสละ จงรักภกัดี มีความศรัทธาในศาสนา ละเวน้อบายมุข เป็นตน้ 
  2.5  ดา้นรายไดต่้อเดือน 
          จากผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีระดบัการประเมิน
ประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น ไม่แตกต่างกนัทั้ง 5 ดา้น ทั้งน้ีเพราะมีปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการ
พฒันาทางสงัคม ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์องคก์ารทางสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน  ภาวะผูน้าํ 
การติดต่อกับโลกภายนอก คือการติดต่อกับคนในชุมชนอ่ืน ทาํให้เกิดการถ่ายทอดการเรียนรู้ ความชํานาญ 
เทคโนโลยี ทาํให้ชุมชนมีความเจริญกา้วหน้า และการฝึกอบรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีพ เช่นการฝึก
อาชีพในดา้นต่าง ๆ ทาํใหมี้รายไดเ้พิม่ข้ึนในระดบัหน่ึง 
  2.6  ดา้นตาํแหน่ง 
          จากผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีตาํแหน่งต่างกัน มีระดับการประเมิน
ประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น ไม่แตกต่างกนัทั้ง 5 ดา้น ทั้งน้ีเพราะมีภาวะผูน้าํเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ สามารถรวมคนในรูปของกลุ่มและองคก์รต่าง ๆ ได ้ทาํให้เกิดศกัยภาพในการพฒันามากข้ึน ทาํใหค้น 
กลุ่ม และองคก์รเหล่าน้ีอทิุศตนใหก้บักิจกรรมการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
      จากการวิจยัเร่ือง การประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ตาํบล
บางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ  โดยผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสองประการคือ ขอ้เสนอแนะ เพื่อนาํ
ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์และขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัต่อไป    มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
      1.  ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
           1.1  ดา้นการมีสภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากมลภาวะมีระดบัการประเมินประสิทธิผลอยู่ในระดบั
น้อย ผูว้ิจัยเห็นว่ารัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเน้นการวางแผนปรับปรุงสภาวะแวดลอ้มใน
หมู่บา้นใหมี้สภาพท่ีดีข้ึน  เพือ่เพิ่มคุณภาพการดาํรงชีวิตของประชาชนในหมู่บา้นใหดี้ข้ึน 

          1.2กดา้นการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ภายในหมู่บา้นมีระดบัการประเมินประสิทธิผลอยูใ่นระดบั
นอ้ย ผูว้ิจยัเห็นว่ารัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีมีความรู้ความชาํนาญจดั
ใหมี้การฝึกอบรมสร้างอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมใหก้บัประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน 

          1.3  ดา้นการร่วมสานต่อโครงการของหมู่บา้นใหย้ ัง่ยืนซ่ึงผลการประเมินในคร้ังน้ีมีประสิทธิผล
อยู่ในระดบันอ้ย ผูว้ิจยัเห็นว่ารัฐบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเพ่ิมวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บให้มาก
ข้ึนและเพิ่มเติมให้กบัหมู่บา้นท่ีเสนอโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อหมู่บา้นเพ่ือจูงใจใหท้าํโครงการท่ีมีประสิทธิผล 
ควรมีการจดัสรรงบประมาณในปีต่อ ๆ มาดว้ย เพ่ือใหเ้กิดความกระตือรือร้นอยา่งต่อเน่ือง 
        1.4  รัฐบาลควรมีเกณฑด์า้นศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชนแต่ละแห่งมากาํหนดเป็นหลกัเกณฑข์อง
โครงการเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริงเพื่อท่ีจะนาํมาพฒันาโครงการ
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พฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML)ให้มีความยัง่ยืนต่อไปในอนาคต  และเพ่ือเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งการพฒันาชุมชนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
           1.5กงบประมาณท่ีได้รับจากโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ส่วนใหญ่ถูก
นาํมาใชจ่้ายในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงปลูกสร้าง ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทาํใหง้บประมาณหมดไปกบัโครงการ
เหล่าน้ี เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกบัหมู่บา้น/ชุมชน ประชาชนก็ตอ้งรองบประมาณจากรัฐบาลในปีงบประมาณต่อไปอีก 
ผูว้ิจยัเห็นว่ารัฐบาลควรจดัโครงการเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน ไดมี้อาชีพท่ี
มัน่คงและยัง่ยืน โดยมีเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บา้น/ชุมชน เพราะเม่ือเกิดปัญหาในหมู่บา้น/ชุมชน สามารถนาํ
เงินทุนไปใชแ้กปั้ญหาของหมู่บา้น/ชุมชนได ้ 
           1.6  ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินโครงการ การเสนอโครงการมกัไม่ไดเ้สนอ
โครงการท่ีเป็นการแกไ้ขปัญหาหรือสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง มีการเสนอโครงการเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพอ้ง ก่อให้เกิดความแตกแยก ควรจดัการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรู้ถึงท่ีมาและวตัถุประสงค์
ของโครงการใหม้ากข้ึน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและเลือกโครงการไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค ์
           1.7กประชาชนไม่อยากเขา้มารับผิดชอบโครงการ จึงมกัทาํโครงการท่ีทาํแลว้ให้เสร็จ ๆ ไป ไม่
ตอ้งมาแบกรับภาระการดูแลอย่างต่อเน่ือง ทาํให้โครงการท่ีทาํไม่เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ผูน้าํ
ชุมชนความสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนให้กบัประชาชนหรือปรับแนวคิด และวิธีบริหาร
จดัการโครงการใหม่ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของหรือมีส่วนร่วมมากข้ึนกวา่เดิม  

          1.8กควรจดัประชุมหรือช้ีแจงการดาํเนินโครงการเป็นระยะ ๆ เพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจใน
ขั้นตอนการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัแก่คณะทาํงาน 

          1.9กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน ควรมีบทบาทมากข้ึนในการ
สนบัสนุนขยายงาน หรือสานต่อการดาํเนินงานใหมี้ความยัง่ยนืต่อเน่ืองต่อไป  

 
      2.กข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป 
            2.1กจากผลการวิจยัพบว่าการประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน 
(SML) ตาํบลบางพลีนอ้ย อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ  มีระดบัการประเมินประสิทธิผลทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการศึกษาการแกไ้ขปัญหาส่วนรวมของหมู่บา้น  การศึกษาการพฒันาการดาํรง
ชีวิตประจาํวนัของประชาชน  การศึกษาการสร้างอาชีพท่ีมัน่คงและยัง่ยนืใหป้ระชาชน  และการศึกษาการจดัการ
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ิมเติม  เพราะแต่ละชุมชนมีความตอ้งการใช้งบประมาณของโครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) มีความแตกต่างกนั ควรสร้างจิตสาํนึกใหก้บัประชาชนไดเ้ขา้มารับผิดชอบ
โครงการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นให้ดียิ่งข้ึน ไม่ใช่คิดกนัว่าทาํโครงการเสร็จแลว้ไม่ต้อง
รับภาระดูแลต่อไป 

          2.2กควรมีการศึกษาวิจยัในเร่ืองเดียวกนัน้ีกบัประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะไดน้าํ
ขอ้มูลจากความตอ้งการของประชาชนโดยตรงมาวางแผนและพฒันาการดาํเนินงานโครงการพฒันาศกัยภาพของ
หมู่บา้น/ชุมชน (SML) ในภาพรวมใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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           2.3กควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น การศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุท่ีทาํให้โครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควรทั้ง ๆ ท่ีมีขอ้ดีในการบริหารจดัการโครงการ
พฒันาศกัยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการดําเนินงาน
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาขอ้เท็จจริงในการดาํเนินงาน
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) 
           2.4กการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจเพื่อให้เห็นภาพรวม แต่เน่ืองจากการดาํเนิน
โครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) เป็นนโยบายเพื่อตอ้งการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ดงันั้นควรมีการวิจยัศึกษาเพ่ิมเติม อาทิ การวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปฏิบติัแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พฒันาประสิทธิผลโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ใหดี้ข้ึนดว้ย ตลอดจนการศึกษาผลการ
ดาํเนินโครงการฯ ของหมู่บา้น/ชุมชนท่ีประสบผลสาํเร็จ และมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนของตนเอง
อยา่งย ัง่ยนื 
           2.5  ควรจดัใหมี้กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง
หมู่บา้น/ชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือและศึกษาความสําเร็จหรือปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินงานโครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน (SML) ของแต่ละพื้นท่ี เพื่อนาํมาปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก 
ของผูบ้ริหาร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหารธุรกิจคา้เหลก็ในเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ในภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ เฉพาะดา้นการวางแผน ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
นอกนั้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ยคือ ดา้นการจดัการองคก์ร ดา้นการควบคุม และดา้นการส่ัง 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการธุรกิจคา้เหล็ก ของผูบ้ริหาร จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมี ระดบัการศึกษา อาย ุต่างกนั มีความ
คิดเห็น ดา้นการส่ังการ ดา้นการจดัการองคก์ร และดา้นการควบคุม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั  ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
นอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั การเงินและ
สภาพคล่องผลกาํไร การส่งออก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
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Abstract 
                   The purpose of this research were to study impacts from economic crisis to iron business 
management in Ratburana District Bangkok, and to compare impacts from economic crisis to iron business 
management of executives classified by demographic characteristics. The samples in this study were drawn 
92samples from the executives of iron business management in Ratburana District Bangkok. The questionnaire 
was used as a research tool.  Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation,  t-
test, and F-test. 
 The findings revealed that the executives had opinions about iron business management overall at 
high level. Considered item by item, the executives had overall opinions about iron business management in 
aspect of planning in the level of the highest. In the following aspects, the executives had overall opinions in 
high level: organization management, control, ordering. The comparison results of average of opinions about 
iron business management classified by demographic characteristics were that: executives who had difference 
in education level had different overall opinions in significant difference level at 0.05. Considered item by item, 
the executives who had difference in education level, age had different opinions in the aspects of ordering, 
organization management, control in significant difference level at 0.01 and 0.05 respectively. The executives 
had overall opinions about impacts from economic crisis in low level. Considered item by item, the executives 
who had difference in average revenue per month had opinions about finance and easy  profit, export  in 
significant difference level at 0.01 and 0.05 respectively.   
 
ความนํา 
              อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีสําคญัในการพฒันาประเทศ อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมท่ีสาํคญัของโลก เน่ืองจากเป็นหน่ึงตวัแปรท่ีสามารถช้ีแนวทางในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก
ได ้ดงันั้นอุตสาหกรรมเหล็กจึงมีความสัมพนัธ์ในเชิงแปรผนัตรงกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลก  กล่าวคือ
เม่ือภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกอยูใ่นช่วงเฟ่ืองฟู  มีอตัราการขยายตวัมาก เม่ือนั้นกาํลงัการผลิตเหลก็ของโลก
และความตอ้งการใชเ้หลก็จะมากตามไปดว้ย นอกจากปัจจยัทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกแลว้ ยงัมีปัจจยั
ภายนอกอ่ืนๆ อีกเช่น ระดบัราคานํ้ ามนัในตลาดโลก เทคนิคการผลิตท่ีทนัสมยั เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อตน้ทุนของอุตสาหกรรมเหล็ก เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใช้ เงินลงทุนสูง 
ดงันั้นโรงงานจึงตอ้งดาํเนินการผลิต 24 ชัว่โมง เพื่อใหต้น้ทุนต่อหน่วย (cost per unit) ตํ่าในภาวะปัจจุบนั 
เศรษฐกิจโลกเร่ิมชะลอตัวและเศรษฐกิจโลกกาํลังเขา้สู่ภาวะถดถอย เน่ืองจากการไม่ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา และผลกระทบจากเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมร้ายแรงของผูก่้อการร้ายขา้มชาติ ดงันั้นผลกระทบ
ดงักล่าวส่งผลในวงกวา้งไปสู่ธุรกิจต่างๆ ในดา้นของผูบ้ริโภคอาจชะลอการตดัสินใจซ้ือและจะเลือกซ้ือเฉพาะส่ิง
ท่ีจาํเป็นต่อชีวิต ส่วนการลงทุนในสินทรัพยร์ะยะยาวนั้นมีการชะลอไวก่้อน เพราะไม่มัน่ใจพอท่ีจะสร้างภาระ
ใหก้บัตวัเองดา้นผูป้ระกอบการท่ีเร่ิมกลบัสู่ตลาดอาจจะลดการลงทุนไปก่อนขณะเดียวกนัทางดา้นสถาบนัการเงิน
และธนาคารพาณิชยจ์าํเป็นตอ้งระมดัระวงัในการใหสิ้นเช่ือสาํหรับการลงทุนดว้ยเช่นกนั เม่ือไม่สามารถควบคุม
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ปัจจยัลบภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพยไ์ดด้งันั้นอุตสาหกรรมเหลก็ยอ่มตอ้งไดรั้บผลกระทบไป
ดว้ย   เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหล็กเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสําคญั  โดยผลกระทบจะสะทอ้นออกมาในดา้นอุปสงค์
และอุปทานในตลาดเหล็ก  ซ่ึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหล็กประสบปัญหารอบด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต การบริหารจดัการ การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์แหล่งสินเช่ือ รวมทั้งแรงงานและบุคลากรท่ีมี
ความรู้และทกัษะฝีมือ และปัญหาของการเป็น Non-Performing Loans (NPL) ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยความตอ้งการภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกมีความตอ้งการลดลง จึงเป็นสาเหตุทาํ
ใหอุ้ตสาหกรรมเหลก็ในปัจจุบนัมีการผลิตลน้ตลาดเป็นจาํนวนมหาศาล (กระทรวงอุตสาหกรรม, สาํนกัเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2549, หนา้ 9)  
     จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลใหผู้บ้ริหารต่างก็ไดรั้บผลกระทบอย่าง
ทัว่ถึง เน่ืองจากอุตสาหกรรมเหลก็เป็นวสัดุสาํคญัท่ีใชใ้นธุรกิจก่อสร้างแต่ปัจจุบนัน้ีเศรษฐกิจเกิดภาวะวิกฤตทาํให้
ธุรกิจก่อสร้างเกิดการชลอตวั  ดงันั้นความจาํเป็นในการตอ้งการใชเ้หล็กจึงลดนอ้ยลง  ฉะนั้นผูบ้ริหารจะตอ้ง
ปรับตวัเพ่ือให้สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงทาํให้เล็งเห็นความสําคญัในการศึกษาผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจต่อการจัดการธุรกิจคา้เหล็กท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เพื่อให้ผูบ้ริหารได้นําขอ้มูลจากการศึกษาไปใช้ใน
วางแผนรับมือกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจนหาแนวทางในการแกปั้ญหาเพื่อใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินต่อไปได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
               1.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจัดการธุรกิจคา้เหล็ก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 
                2.  เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ของผูบ้ริหาร จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริหารธุรกิจคา้เหลก็ ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 
120 คน (จากการจดทะเบียนของธุรกิจคา้เหลก็กระทรวงพาณิชย)์ 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริหารธุรกิจคา้เหลก็ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยการ
สุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) และขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 
Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 92 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ จาํนวน 5 ขอ้ 
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  2.  การจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ดา้นต่าง ๆ 4  ดา้นคือ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้น
การสั่งการ และดา้นการควบคุม จาํนวน 13 ขอ้  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 
ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert)  
  3.  ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อธุรกิจคา้เหลก็ ประกอบดว้ย ยอดขาย/ยอดการสั่งซ้ือ ผล
กาํไร การส่งออก การนําเขา้สินคา้ การชาํระเงินของลูกคา้ การเงินและสภาพคล่อง การเก็บสต๊อกสินคา้ การ
ขนส่ง/นาํส่งสินคา้ผลผลิตตามกาํหนด จาํนวน 8 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 
ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert)  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
                การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผู ้
บริหารธุรกิจคา้เหลก็ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครโดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล 
จาํนวน 92 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 15 – 30 มิถุนายน 
2552 คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
                ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสัประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจัดการธุรกิจคา้เหล็ก ของผูบ้ริหาร จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชค้า่เฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก 
ของผูบ้ริหาร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ  F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการ
จดัการธุรกิจคา้เหลก็ ของผูบ้ริหาร จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.17 อาย ุ41 – 50 ปี  ร้อยละ 43.48  รองลงมา 30 
ปี – 40 ปี  ร้อยละ  38.04  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.00  รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 32.61  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,000- 500,000 บาท ร้อยละ 55.43  รองลงมา 500,001 – 1,000,000 บาท  ร้อยละ 42.39  
ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ 11 – 15 ปี  ร้อยละ 27.17  รองลงมา 5 – 10 ปี  ร้อยละ 25.00    
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 2.  การวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจค้าเหล็ก ของผู้บริหาร เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  
จาํแนกตามด้านต่าง  ๆ
 ผูบ้ริหารท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.87)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
 ด้านการวางแผน ผูบ้ริหาร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  ( X = 4.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหลก็  อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด จาํนวน 2 ขอ้ คือ มีการวางแผนในการปฏิบติังานล่วงหนา้ ในการวางแผนไดค้าํนึงถึงปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีสาํคญั เช่น เงินทุน สภาพเศรษฐกิจ และอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ คือ แผนท่ีวางไวมี้การกาํหนดว่าเป็นระยะสั้น
หรือระยะยาว 
 ด้านการจัดการองค์กร ผูบ้ริหาร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 3.79)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก  
อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ คือ ธุรกิจมีการจดัระเบียบงาน แบ่งงาน ขอบเขต และความรับผิดชอบ มีหลกัเกณฑ์
และมีการจดัแบ่งรูปแบบของการจดัองค์กร โครงสร้างองคก์รประกอบด้วยการบริหารระดับต่าง ๆ และการ
ประสานงานภายในองคก์รมีการแบ่งตามสายงาน 
 ด้านการส่ังการ ผูบ้ริหาร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก( X = 3.51)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก  อยู่ใน
ระดบัมาก จาํนวน 1 รายการ คือ มีการจูงใจพนกังานในองคก์ร เช่น ค่าตอบแทน โบนสั สวสัดิการท่ีดี การเลือก
ตาํแหน่ง และอยู่ในระดบัปานกลาง 2 รายการ คือ ธุรกิจมีการแบ่งงานตามสายการบงัคบับญัชา และธุรกิจมีการ
ติดต่อส่ือสารหรือการสัง่การเป็นรูปแบบ 
 ด้านการควบคุม  ผูบ้ริหาร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก  อยู่ใน
ระดบัมาก จาํนวน 2 รายการ คือ  ธุรกิจมีการควบคุมงาน การควบคุมการดาํเนินงานมีการวดัผล และอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 1 รายการ คือ ใชเ้คร่ืองมือในการควบคุมงาน เช่น ปริมาณ เวลา ค่าใชจ่้าย 
 3.  เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจค้าเหล็ก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ของ
ผู้บริหาร จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจคา้เหล็กของผูบ้ริหารเพศชายและเพศ
หญิงพบว่าผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  
  3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ของผูบ้ริหาร ท่ีมีอายตุ่างกนั 
พบวา่ ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นการควบคุม ผูบ้ริหารท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ของผูบ้ริหาร ท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการส่ังการ ผูบ้ริหารท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.01 และดา้นการจดัการองคก์ร มีผูบ้ริหารท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ของผูบ้ริหาร  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกัน พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็น ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ของผูบ้ริหาร ท่ีมีระยะเวลาท่ี
ประกอบธุรกิจต่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
 4.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจัดการธุรกิจค้าเหล็ก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 
  ผูบ้ริหารท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการ
ธุรกิจคา้เหลก็ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.47)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหาร มีความคิดเห็น 
อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ ยอดขาย/ยอดการสั่งซ้ือ  ( X = 3.35) ผลกาํไร  ( X = 
3.34) และการเก็บสต๊อกสินคา้ ( X = 2.57)  อยูใ่นระดบันอ้ย  4 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ การชาํระเงินของ
ลูกคา้ ( X = 2.48)  กรขนส่ง/นาํเขา้สินคา้ผลผลิตตามกาํหนด ( X = 2.47) การเงินและสภาพคล่อง  ( X = 2.37)  
การนาํเขา้สินคา้ ( X = 1.61) อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 1 ขอ้ คือ การส่งออก ( X = 1.30) 
 5.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจัดการธุรกิจค้าเหล็ก 
ของผู้บริหาร จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการบริหารจดัการ
ธุรกิจคา้เหลก็ ของผูบ้ริหาร เพศชายและ เพศหญิง พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การเก็บสต๊อกสินคา้ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั 0.05 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการบริหารจดัการ
ธุรกิจคา้เหลก็ ของผูบ้ริหาร ท่ีมีอายตุ่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในภาพรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการบริหารจดัการธุรกิจ
คา้เหลก็ ของผูบ้ริหาร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นราย
ขอ้  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการบริหารจดัการ
ธุรกิจคา้เหล็ก ของผูบ้ริหาร  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การเงินและสภาพคล่อง แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และ ผลกาํไร การส่งออก  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการบริหารจดัการ
ธุรกิจคา้เหลก็ ของผูบ้ริหาร ท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจต่างกนั พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นในภาพรวม และ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 6.  การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจัดการธุรกิจค้าเหลก็ ของผู้บริหาร  จําแนก
ตามด้านต่าง  ๆ
  6.1  ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ดา้นการวางแผน ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผลกาํไร แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  6.2  ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ดา้นการจดัการองคก์ร ผูบ้ริหารมี
ความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การเก็บสต๊อก
สินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 6.3  ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากการจัดการธุรกิจคา้เหล็ก ดา้นการวางแผน ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 6.4  ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ด้านการควบคุม ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าการส่งออก  การนาํเขา้
สินคา้  การเงินและสภาพคล่อง และการขนส่ง/นาํเขา้สินคา้ผลผลิตตามกาํหนด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นการชาํระเงินของลูกคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษา ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจัดการธุรกิจค้าเหล็ก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร  ของผูบ้ริหาร ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการส่ังการ ด้านการควบคุม มี
ประเดน็สาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายคือ 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.17 อาย ุ41 – 50 ปี  
ร้อยละ 43.48  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.00  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,000- 500,000 บาท ร้อยละ 
55.43  ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจ 11 – 15 ปี  ร้อยละ 27.17   
 2.  การวิเคราะห์การจดัการธุรกิจคา้เหล็ก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงมีค่า
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ มลัลิกา  ตน้สอน (2545) เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งและ
ต่อเน่ืองหนา้ท่ีของการบริหารจดัการประกอบดว้ยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการ (POLC)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี  
  2.1  ดา้นการวางแผน พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก 
อยูใ่นระดบัมาก คือ ในการวางแผนไดค้าํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีสาํคญั เช่น เงินทุน สภาพเศรษฐกิจ มีการวางแผนใน
การปฏิบติังานล่วงหนา้  และแผนท่ีวางไวมี้การกาํหนดวา่เป็นระยะส้ันหรือระยะยาว  ซ่ึงเป็นสะพานเช่ือมระหว่าง
เหตุการณ์ปัจจุบนัและอนาคต ทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ 
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  2.2  ดา้นการจดัการองคก์ร พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้
เหลก็ อยูใ่นระดบัมาก  คือ ธุรกิจมีการจดัระเบียบงาน แบ่งงาน ขอบเขต และความรับผิดชอบ มีหลกัเกณฑแ์ละมี
การจัดแบ่งรูปแบบของการจัดการองค์กร โครงสร้างองค์กรประกอบด้วยการบริหารระดับต่าง ๆ และการ
ประสานงานภายในองคก์รมีการแบ่งตามสายงาน สามารถทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จและเอาชนะคู่แข่งขนัได ้
  2.3  ดา้นการสั่งการ พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก อยู่
ในระดบัมาก คือ มีการจูงใจพนกังานในองคก์ร เช่น ค่าตอบแทน โบนสั สวสัดิการท่ีดี การเล่ือนตาํแหน่ง ธุรกิจมี
การแบ่งงานตามสายการบงัคบับญัชา และมีการติดต่อส่ือสารหรือการสั่งการเป็นรูปแบบ ทาํใหส้มาชิกในองคก์ร
ปฏิบติัร่วมกนัและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด และทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 
  2.4  ดา้นการควบคุม พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ อยู่
ในระดบัมาก คือ ธุรกิจมีการควบคุมงาน การควบคุมการดาํเนินงานมีการวดัผล และใชเ้คร่ืองมือในการควบคุม
งาน เช่น ปริมาณ เวลา คา่ใชจ่้าย เพื่อรักษาองคก์รใหด้าํเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์
หลกัขององคก์ร ตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  
  3.1  ผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ โดยรวมและรายดา้น 
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการสั่งการ และด้านการควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2  ผูบ้ริหารท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ โดยรวมและรายดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการองคก์ร และดา้นการส่ังการ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ 
ดา้นการควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
  3.3  ผูบ้ริหารท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน และดา้นการ
ควบคุม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ยกเวน้ ดา้นการส่ังการ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และดา้นการจดัการองคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.4  ผูบ้ริหารท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก 
โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ด้านการวางแผน ด้านการจดัการองค์กร ด้านการสั่งการ และดา้นการควบคุม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.5  ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจคา้
เหล็ก โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการองคก์ร ดา้นการสั่งการ และดา้นการควบคุม 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 4.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
และพิจารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ยอดขาย/ยอดการสั่งซ้ือ ผลกาํไร และการเก็บสต๊อกสินคา้ 
อยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ การนาํเขา้สินคา้ การชาํระเงินของลูกคา้ การเงินและสภาพคล่อง และการขนส่ง/นาํเขา้
สินคา้ผลผลิตตามกาํหนด อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การส่งออก 
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 5.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก 
ของผูบ้ริหาร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  
  5.1  ผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยรวม และ
รายขอ้ ไดแ้ก่ ยอดขาย/ยอดการสั่งซ้ือ ผลกาํไร การส่งออก การนาํเขา้สินคา้ การชาํระเงินของลูกคา้ การเงินและ
สภาพคล่อง และการขนส่ง/นาํเขา้สินคา้ผลผลิตตามกาํหนด ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ การ
เกบ็สต๊อกสินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  5.2  ผูบ้ริหารท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยรวม และ
รายขอ้ ไดแ้ก่ ยอดขาย/ยอดการสั่งซ้ือ ผลกาํไร การส่งออก การนาํเขา้สินคา้ การชาํระเงินของลูกคา้ การเงินและ
สภาพคล่อง การเกบ็สต๊อกสินคา้  และการขนส่ง/นาํเขา้สินคา้ผลผลิตตามกาํหนด ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  
  5.3  ผูบ้ริหารท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
โดยรวม และรายขอ้ ไดแ้ก่ ยอดขาย/ยอดการส่ังซ้ือ ผลกาํไร การส่งออก การนาํเขา้สินคา้ การชาํระเงินของลูกคา้ 
การเงินและสภาพคล่อง การเก็บสต๊อกสินคา้ และการขนส่ง/นาํเขา้สินคา้ผลผลิตตามกาํหนด ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
  5.4  ผูบ้ริหารท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
โดยรวม และรายขอ้ ไดแ้ก่ ยอดขาย/ยอดการสั่งซ้ือ การนาํเขา้สินคา้ การชาํระเงินของลูกคา้ การเก็บสต๊อกสินคา้ 
และการขนส่ง/นาํเขา้สินคา้ผลผลิตตามกาํหนด ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยกเวน้ การเงินและสภาพ
คล่อง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผลกาํไร การส่งออก  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  5.5  ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ โดยรวม และรายขอ้ ไดแ้ก่ ยอดขาย/ยอดการสั่งซ้ือ ผลกาํไร การส่งออก การนาํเขา้สินคา้ การชาํระเงิน
ของลูกคา้ การเงินและสภาพคล่อง การเก็บสต๊อกสินคา้ และการขนส่ง/นําเขา้สินคา้ผลผลิตตามกาํหนด ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 6.  การเปรียบเทียบผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ของผูบ้ริหาร  จาํแนกตาม
ดา้นต่าง ๆ 
  6.1  ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ดา้นการวางแผน ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นในดา้นผลกาํไร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  6.2  ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ดา้นการจดัการองคก์ร ผูบ้ริหารมี
ความคิดเห็นในดา้นการเกบ็สต๊อกสินคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 6.3  ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ดา้นการวางแผน ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 6.4  ผลการเปรียบเทียบผลกระทบจากการจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ด้านการควบคุม ผูบ้ริหารมีความ
คิดเห็นในด้านการส่งออก  การนาํเขา้สินคา้  การเงินและสภาพคล่อง และการขนส่ง/นาํเขา้สินคา้ผลผลิตตาม
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กาํหนด แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และดา้นการชาํระเงินของลูกคา้ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ดา้นการวางแผน ควรมีการจดัทาํแผนการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ และมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ท่ีแน่นอน มีการวางแผนดา้นการนาํเขา้ การส่งออก การขนส่งให้มากข้ึน เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบัธุรกิจ และการ
เรียกเก็บเงินจากลูกคา้ ควรมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กบัธุรกิจ เพ่ือเพิ่มผลกาํไรให้กบัธุรกิจ
เพิม่ข้ึน 
 2.  ดา้นการจดัการองคก์ร เก่ียวกบัการประสานงานภายในองคก์ร โดยมีหลกัเกณฑแ์ละการจดัแบ่ง
รูปแบบขององคก์รท่ีแน่นอนและชดัเจน และไม่เก็บสต๊อกสินคา้มากจนเกินไป ซ่ึงผูบ้ริหารควรมีการปรับปรุงใน
ส่วนน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน  
 3.  ดา้นการสั่งการ  ธุรกิจมีการติดต่อส่ือสารหรือการส่ังการเป็นรูปแบบ มีการแบ่งงานตามสายการ
บงัคบับญัชา ผูบ้ริหารควรมีนโยบายการปฏิบติังาน การสั่งการเป็นรูปแบบท่ีแน่นอน และมีการแบ่งงานตามสาย
การบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจนโดยมีการทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4. ดา้นการควบคุม  มีการควบคุมการใชเ้คร่ืองมือในการควบคุมงาน เช่น ปริมาณ เวลา ค่าใชจ่้าย และ
ควบคุมการเก็บสต๊อกสินคา้ ไม่ให้มีมากเกินไป เพราะอาจทาํใหธุ้รกิจขาดสภาพคล่องได ้ควรมีการควบคุมดูแล
การส่งออก การนาํเขา้สินคา้ การชาํระเงินของลูกคา้ การเงินและสภาพคล่อง การขนส่ง/นาํเขา้สินคา้ผลผลิตตาม
กาํหนด ควรมีการวางแผนและควบคุมใหรั้ดกมุมากยิง่ข้ึนเพ่ือธุรกิจจะไดไ้ม่ขาดสภาพคล่อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  การบริหารจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํใหท้ราบถึงการบริหารงานและปัญหา
ของธุรกิจคา้เหลก็ของผูบ้ริหาร 
 2.  วิกฤตเศรษฐกิจต่อการจดัการธุรกิจคา้เหลก็ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาํใหท้ราบถึง
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารในการประกอบธุรกิจ 
 3.  สภาพเศรษฐกิจต่อการบริหารจดัการธุรกิจคา้เหล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร ทาํใหท้ราบถึงสภาพ
คล่องของธุรกิจและควรมีการวางแผนการบริหารจดัการท่ีดี 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรท่ีมีต่อสหภาพแรงงาน   
รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานในองคก์รท่ีมีต่อ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานบริษทั  ทีโอที จาํกดั (มหาชน)                         
ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่   ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
    ผลการวิจยัพบวา่ (1)  พนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีความพึงพอใจต่อต่อสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.79 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า         
ดา้นสังคมและการเมือง พนกังานมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X  = 2.89 ) สําหรับด้านพฒันาองคก์ร
แรงงาน         ดา้นบุคลากร   ดา้นองคก์ร  พนกังานมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 2.86 , 2.74  และ 2.66 
ตามลาํดบั)              (2)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนกังานท่ีมีอายุ  และอายุงานต่างกนัมี  มี
ความพึงพอใจในด้านองค์กร  ด้านสังคมและการเมือง  และด้านพฒันาองค์กรแรงงาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the satisfaction of TOT public company limited’s 
employees on TOT public company limited worker union, and to compare the satisfaction of TOT public 
company limited’s employees on TOT public company limited worker union. There were 375 samples. The 
questionnaire was a research tool. The statistical data was analyzed by percentage, frequency, mean, standard 
deviation, t-test and analysis of variance. 
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                        The findings revealed that the employees had satisfaction TOT public company limited worker 
union overall at moderate level ( X  = 2.79). Considered each aspect, the employees had satisfaction in social 
and politics at moderate level ( X  = 2.89), labour institution development, personnel, institution, the employees 
had satisfaction at moderate level ( X  = 2.86, 2.74 and 2.66 respectively). The comparison results of the 
satisfaction of TOT public company limited’s employees on TOT public company limited worker union, 
classified by demographic traits showed that the employees with different age and experience had satisfaction 
in institution, social and politics and labour institution development with statistical difference at significance 
level of  0.05. 
 
ความนํา 

ลูกจา้งแรงงาน เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  ผูใ้ชแ้รงงานท่ีเขา้มา
เป็นลูกจา้งในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มกัไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการจา้งงาน เช่น มีรายไดไ้ม่พอกบัการ
ครองชีพ         มีความเส่ียงต่อการว่างงาน  ไม่มีหลกัประกนัในดา้นความมัน่คงทางสังคม  หรือสภาพการทาํงานท่ี
ไม่ดี  คนงานจึงมีความคิดท่ีจะรวมกลุ่มกนัในลกัษณะท่ีเป็นทางการ เพื่อท่ีจะรักษาคุม้ครองผลประโยชน์ของ
ตนเอง  แกไ้ขต่อรองขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง  จึงเกิดการตั้งกลุ่มในรูปของสหภาพแรงงาน 
                     สหภาพแรงงาน  เป็นองคก์รหน่ึงท่ีลูกจา้งแรงงานร่วมกนัจดัตั้งข้ึน เพื่อวตัถุประสงค ์ในการคุม้ครอง
และพิทกัษผ์ลประโยชน์ของลูกจา้ง ใหมี้ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีดีข้ึน  โดยวิธีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกนั  และเป็นสถาบนัท่ีทาํใหลู้กจา้งใชสิ้ทธ์ิใชเ้สียง ในการควบคุมการบริหารของสหภาพแรงงาน หรือเสนอ
ความคิดเห็นเพือ่แกปั้ญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ   การเลือกตวัแทนเพ่ือบริหารสหภาพแรงงาน มา
จากการเลือกตั้งของสมาชิกเป็นส่วนใหญ่  การกาํหนดนโยบาย เป็นไปตามความเห็นชอบของสมาชิก ซ่ึงลว้น
เป็นไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย (วิรัช มณีกลุ, 2543, หนา้ 1-2) 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในคร้ังท่ียงัเป็นองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2520 มีการ
ประทว้งจากพนกังานและลูกจา้ง (สมยัก่อนเรียกว่าคนงานรายวนั) จาํนวนประมาณ 1,000 คน หยดุงานประทว้ง
เรียกร้องสิทธิอนัพึงมีพึงไดรั้บตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เน่ืองจากเห็นว่า บริษทัมิไดใ้ห้สิทธิ และสวสัดิการ 
ตลอดจนกาํหนดสภาพการจา้งตามกฎหมายกาํหนด      ทาํให้พวกเขาไดรั้บความไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการจา้ง
หลายประการ รวมทั้งใหย้กเลิกการจา้งรายวนัโดยเปล่ียนเป็นการจา้งรายเดือน ใหค้นงานรายวนัท่ีทาํงานเกิน 120 
วนั มีสภาพเป็นคนงานประจาํ    การประทว้งและเรียกร้องคร้ังนั้นเป็นไปอย่างขาดหลกัเกณฑท่ี์ดี  ฝ่ายบริหาร 
ทศท. ในขณะนั้นไดย้นิยอมปฏิบติัตามขอ้เรียกร้องหลายขอ้ แต่การปฏิบติัตามกฎหมายก็ยงัไม่สมบูรณ์และความ
ไม่เป็นธรรมยงัมีอยูอี่กหลายเร่ือง  
                      จากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ พนกังานและลูกจา้ง ทศท. มีความเห็นว่าควรจะมีองคก์รของตนเอง         
เพื่อคุม้ครองสภาพการจา้งและสภาพการทาํงาน จึงไดจ้ดัตั้ง “สมาคมลูกจา้งพนกังานผูป้ฏิบติัองคก์ารโทรศพัท ์            
แห่งประเทศไทย”  เพ่ือเรียกร้องสิทธิอนัพึงมีพึงได้และอ่ืนๆ  โดยการรวมตัวกันอย่างถูกต้องตามกฏหมาย  
จนกระทัง่    ถึงปัจจุบนัจนกลายเป็น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) (ประวติั สรท., 
ม.ป.ป.) 
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ในมุมมองของส่ือมวลชน เห็นว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใน
ปัจจุบนัแปลงสภาพจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจท่ีดาํเนินการเพ่ือพนกังาน ปกป้ององคก์ร กลายเป็นสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจผูบ้ริหาร   ท่ีทาํตามผูบ้ริหารสั่ง  ดาํเนินการในเร่ืองท่ี ไม่ถูกตอ้ง เช่น การยกขบวนพนกังานไป
วางหรีด            ท่ีวิทยาลยัพยาบาลหวัเฉียว บางพลี ท่ีเป็นท่ีทาํงานของประธานคณะอนุญาโตตุลาการชุดตดัสินให้
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) แพค้ดีบริษทัทรู  คอร์เปอร์เรชัน่ รวมทั้งยงัมีการนดัหมายพนกังานในองคก์รแต่งชุด
ดาํไปประทว้งบริษทัทรู  คอร์เปอร์เรชัน่ ท่ีอาคารทรูทาวเวอร์ (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2549) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัเป็นพนกังานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จึงสนใจท่ีจะศึกษา
บทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ว่าในมุมมองของพนกังาน การดาํเนินงาน
ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ตรงความกบัตอ้งการและเป็นประโยชนต่์อสมาชิก
และองคก์รมากน้อยเพียงใด   เพื่อประโยชน์สําหรับพนักงานท่ีจะใช้พิจารณาในการตัดสินใจเขา้เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  และเพื่อใหค้ณะกรรมการของสหภาพแรงงานแรงงาน
รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ไดท้ราบถึงความพึงพอใจของพนกังาน  โดยนาํผลท่ีไดไ้ปพิจารณา
ปรับปรุง แก้ไข เปล่ียนแปลง ระเบียบ  ขอ้บังคบั  ตลอดจนคาํสั่งต่างๆ ให้สอดคลอ้งกับความต้องการของ
พนกังานต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทัทีโอที 
จาํกดั (มหาชน)  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 
 สมมุติฐานการวจิยั 

พนกังานในองคก์รท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  สถานสภาพสมรส  วุฒิ
การศึกษา  ตาํแหน่งงาน  อายุงาน  อตัราเงินเดือน  มีความพึงพอใจต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                                       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 11,419 คน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีเลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 375 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยแบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ  
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                              ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  วุฒิการศึกษา  
ตาํแหน่งงาน  อายงุาน  อตัราเงินเดือน 
                              ตอนท่ี 2  การบริหารงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  4  
ด้านได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านองค์กร   ด้านสังคมและการเมือง   ด้านพฒันาองค์กรแรงงาน   ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert) 
 
การรวบรวมข้อมูล 
                          ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล  จากพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั  (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร โดย
นาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 375 ชุด หลงัจากนั้นไดไ้ปขอรับคืนดว้ยตนเอง  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรท่ีมีต่อสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยหาคา่เฉล่ีย ( X )  และความเบ่ียงเบน มาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนักงานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามเพศ โดยใชค่้า t-test   
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนักงานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามอาย ุ สถานภาพสมรส   วุฒิการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  อายงุาน  
อตัราเงินเดือน  โดยใชค่้า F-test   
 
สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 6.37    อาย ุ31 - 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5    สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.7    ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.4     ตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบั 4-6 คิดเป็นร้อยละ 70.3     อายงุาน 11 –20 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 54.4 และอตัราเงินเดือน 10,001- 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.2  
 2.  พนกังาน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในดา้นต่างๆในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.79) เม่ือ
พิจารณาความคิดเห็นในแต่ละดา้น สรุปผล ดงัน้ี 
                           
 2.1  ดา้นบุคลากร   ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  = 2.74) 
                     2.2  ดา้นองคก์ร    ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  = 2.66) 
 2.3  ดา้นสังคมและการเมือง  ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  = 2.89) 
 2.4  ดา้นการพฒันาองคก์รแรงงาน  ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย  = 2.86) 
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                          3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอของพนกังานใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  3.1 ดา้นบุคลากร   
  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ  สถานภาพสมรส อตัราเงินเดือน มีความคิดเห็น
โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั  วุฒิการศึกษาต่างกนั    ตาํแหน่งงานต่างกนั และพนกังานท่ีมีอายุงาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.2 ดา้นองคก์ร  
   พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส   ตาํแหน่งงาน  อตัราเงินเดือน มี
ความคิดเห็นโดยรวมและพจิารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั   วฒิุการศึกษาต่างกนั   และพนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั  0.05  
  3.3  ดา้นสังคมและการเมือง  
  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา ตาํแหน่งงาน   อตัราเงินเดือน มี
ความคิดเห็นโดยรวมและพจิารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกัน    สถานภาพสมรสต่างกนั  และพนักงานท่ีมีอายุงานต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั  
ทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
  3.4   ดา้นการพฒันาองคก์รแรงงาน  
  พนกังานท่ีตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ  วฒิุการศึกษา ตาํแหน่งงาน  อตัราเงินเดือน   มี
ความคิดเห็นโดยรวมและพจิารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  พนักงานท่ีมีอายุต่างกนั   สถานภาพสมรสต่างกนั   ความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
  พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั  0.05     เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  

             4.  ผลจากการทดสอบสมมติฐาน                   
สมมติฐานของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ความพึงพอใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  มีความแตกต่างกนัโดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ จากผล
การศึกษาผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัน้ี 
               4.1 สมาชิกท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)ในภาพรวมในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
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                               4.2 สมาชิกท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน)โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                                4.3 สมาชิกท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพงึพอใจต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน)ในภาพรวมในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                               4.4 สมาชิกท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอ
ที จาํกดั (มหาชน)ในภาพรวมในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                               4.5 สมาชิกท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอ
ที จาํกดั (มหาชน)ในภาพรวมในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                               4.6 สมาชิกท่ีมีอายงุานต่างกนั มีความพึงพอใจต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน)โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
                               4.7 สมาชิกท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ที
โอที จาํกดั (มหาชน)ในภาพรวมในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 
การอภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั  ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน)  ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส  วุฒิ
การศึกษา  ตาํแหน่งงาน  อายุงาน  อตัราเงินเดือน  และความคิดเห็น    ของพนักงานในองค์กรท่ีมีต่อสหภาพ
แรงงานใน 4  ดา้น คือ (1) ดา้นบุคลากร   (2) ดา้นองคก์ร  (3) ดา้นสังคมและการเมือง  (4)  ดา้นการพฒันาองคก์ร
แรงงาน ควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ความคดิเห็นเก่ียวกบัความพงึพอใจของพนักงานในองค์กรที่มีต่อสหภาพแรงงาน  รัฐวสิาหกิจ 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)   
  พนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานใน
องคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.79) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 ด้านบุคลากร  จากการวิจยั พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ ความพึง
พอใจเก่ียวกับการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครอง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ผลประโยชน์ของพนักงาน  
พนกังานจะใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานสามารถทุ่มเทแรงกายในการทาํงาน
ไดอ้ย่างเต็มท่ี  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความตอ้งการของ Alderfer   ดา้นความตอ้งการดา้นความงอกงาม (G = 
Growth Needs) เป็นความตอ้งการส่วนบุคคล ในการไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะของตนเพ่ือทาํงานอยา่ง
เตม็ศกัยภาพท่ีมีอยู ่รวมทั้งไดมี้โอกาสใชค้วามสามารถในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ไดอ้ยา่งเต็มท่ี    โดย บมจ.ทีโอที 
มีบริการทางการแพทยแ์ก่พนกังาน บมจ. ทีโอที และครอบครัว ไดแ้ก่ บริการงานพยาบาลและงานเวชระเบียน  
งานบริการพิเศษ  บริการงานเภสัชกรรม  บริการงานหอ้งปฏิบติัการ(LAB)  ใหบ้ริการอยูใ่นหน่วยงานของ บมจ. 
ทีโอที  3 แห่ง    ไดแ้ก่ ทีโอทีสาขาเพลินจิต    ทีโอทีสาขาแจง้วฒันะ   สถาบนัวิชาการทีโอทีสาขางามวงศว์าน  
และ มีบริการตรวจรักษาทางทนัตกรรมทัว่ไป และ ทนัตกรรมเฉพาะทาง   โดยมีหอ้งทนัตกรรม 2 สาขา คือ แจง้
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วฒันะ และ เพลินจิต ซ่ึงทั้ง  2 แห่งใหบ้ริการตรวจรักษาในวนัและเวลาทาํการ   สอดคลอ้งกบัการบริหารแรงงาน
สัมพนัธ์ตามแนวพุทธวจนะ (เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2538) ในหลกัธรรมเร่ืองทิศหก  ได้กล่าวถึงขอ้ปฏิบติัท่ี
นายจา้งพึงบาํรุงลูกจา้ง  ให้หลกัการว่า  การให้สวสัดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข ้จดัสถานท่ีทาํงาน
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และส่ิงแวดลอ้มการทาํงานให้เกิดความปลอดภยัในการทาํงาน  จดัสวสัดิการในดา้นการ
รักษาพยาบาลลูกจา้งตามสภาพของการเจ็บไข ้ทาํให้ลูกจา้งมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีไดม้าตรฐาน  
ส่วนการสนบัสนุนใหบ้มจ.ทีโอที  มีสวสัดิการดา้นสถานท่ีพกัผอ่นในส่วนภูมิภาค ตามเมืองท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม 
ไวเ้พ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นสนัทนาการของพนกังาน  พนกังานความคิดเห็นความพึงพอใจในระดบันอ้ย  พนกังาน
อาจนาํไปเปรียบเทียบกบัสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งอ่ืน ๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  ท่ีมีสวสัดิการสถานท่ี
พกัผ่อนในส่วนภูมิภาค  เช่น ตามเข่ือนต่างๆ ไวเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนสันทนาการของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีความเสมอภาค  (Equity Theory)  ซ่ึงอาดมัส์  (Adams) ผูมี้แนวความคิดน้ี กล่าวว่า  บุคคลจะรู้สึกว่าไม่
ยุติธรรม  ถา้เขารู้ว่าส่ิงท่ีตอบแทนจากการทาํงาน       ไม่เท่ากบัคนอ่ืนเม่ือเกิดการเปรียบเทียบกนั  หากไม่เป็น
อยา่งท่ีเขาควรจะไดรั้บยอ่มมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 ด้านองค์กร  จากการวิจยั พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความพึง
พอใจในการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนใหอ้งคก์รเป็นผูน้าํและศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้   กา้วสู่ความ
เป็นเลิศในธุรกิจโทรคมนาคม  ต่อสู้และคดัคา้นนโยบายท่ีไม่เป็นธรรมและไม่สุจริต   ร่วมมือกบัคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อกาํหนดกรอบการดาํเนินงานกิจการโทรคมนาคมใหเ้ป็นสมบติัของชาติ   เป็น
แกนนาํในการแกปั้ญหากิจการโทรคมนาคมไทยภายใตก้รอบการคา้เสรี   เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีดาํเนินการไดค่้อนขา้ง
ยาก  เน่ืองจากการบริหารงานของ บมจ.ทีโอที ยงัติดอยูก่บัการบริหารงานแบบภาครัฐ  ซ่ึงจะตอ้งมีขั้นตอนและ
กระบวนการต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดความไม่คล่องตวัในการแข่งขนั  นอกจากน้ีแลว้ท่ีผา่นมาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
บมจ.ทีโอที ยงัไม่ไดแ้สดงจุดยนืหรือเป้าหมายท่ีชดัเจนในการสนบัสนุนใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนักบัภาคเอกชน  
เพือ่นาํไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจโทรคมนาคม  จึงส่งผลใหค้วามพึงพอใจของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง    สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสราวดี นรินทร์สรศกัด์ิ (2544) ศึกษาเร่ือง  “บทบาทของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”  พบว่าสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความพึง
พอใจในการดาํเนินบทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนอ้ยกว่าผูบ้ริหารการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และในการสัมภาษณ์ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินบทบาทของสร.กฟภ.  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิด
จากความไม่ชดัเจนของนโยบายจากฝ่ายบริหาร   ส่วนดา้นการสนบัสนุนให้องคก์รบริหารงาน “ กิจการร่วมคา้
ไทย-โมบาย ” อย่างมีอิสระและสามารถแข่งขนัในธุรกิจส่ือสารไร้สาย พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย  เพราะในปัจจุบนักิจการร่วมคา้ไทย-โมบายท่ี บมจ.ทีโอที ร่วมหุน้กบัการส่ือสารแห่งประเทศไทย ยงั
ไม่มีผลสรุปออกมาอย่างชดัเจนว่า บมจ.ทีโอทีจะไดบ้ริหารงานไดอ้ย่างอิสระหรือไม่ ประกอบกบัหน้ีสินท่ีเกิด
จากการบริหารงาน  ท่ีบมจ.ทีโอทีจะตอ้งแบกรับภาระถา้ซ้ือหุ้น 42 %จากการส่ือสารแห่งประเทศไทย  ในช่วง
เวลา 2 ปีท่ีผา่นมาทั้ง 2 ฝ่ายยงัคง ยงัคงไม่สามารถตกลงการซ้ือขายอยา่งชดัเจนในส่วนน้ีส่งใหพ้นกังานใหค้วาม
พึงพอใจระดบันอ้ย  

 ด้านสังคมและการเมือง จากการวิจยั พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง
ทุกรายการ คือ การเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รแรงงาน  สนบัสนุนนโยบายรัฐให้ความช่วยเหลือดา้นโทรคมนาคม
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พื้นฐานแก่สงัคมท่ีขาดแคลนและดอ้ยโอกาส สนบัสนุนเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้โดยผา่นส่ือสารสนเทศ  คืนกาํไร
สู่สงัคม  ในปัจจุบนั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ในดา้นโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยร่วมการงานกบับริษทัเอกชน
ใหบ้ริการโทรศพัทป์ระจาํท่ีแบบไร้สาย Wireless Local Loop (WLL) ใชอุ้ปกรณ์วิทยเุช่ือมโยงแทนการใชคู่้สาย 
ใหบ้ริการประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลจากสายเคเบิลเขา้ไม่ถึง และมีโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจาก
สถานี  โทรทัศน์โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล   หัวหิน   จ .
ประจวบคีรีขนัธ์   และยงัมีส่วนช่วยเหลือสังคม ได้แก่  การมอบโอกาสการเรียนรู้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด โดยมอบ
ห้องเรียนไอที ให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในทุกภาคของประเทศ  กิจกรรมท่ีบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบัหลกัการประสานประโยชน์ (สมภพ ปราบณรงค,์ 2535) กล่าวว่า สหภาพแรงงาน
ตอ้งใชห้ลกัการประสานประโยชน์ (Harmony) ซ่ึงสหภาพแรงงานตอ้งรู้จกัใหแ้ละรับ (Give and Take) การ
ดาํเนินการเพื่อสังคมจะมีการประชาสัมพนัธ์ในwebsite ของทีโอที หรือลงในวารสารและแจกจ่ายใหก้บัสมาชิก
สหภาพฯ แต่เน่ืองจากสมาชิกบางท่านไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต หรือวารสารท่ีประชาสัมพนัธ์นั้นได้ส่งไปยงั
หน่วยงานของพนกังาน แต่ถา้พนกังานไม่ไดเ้ขา้ไปรับวารสารท่ีหน่วยงานส่วนกลาง  จะไม่ทราบข่าวสารกิจกรรม
ของสหภาพ จึงทาํใหพ้นกังานมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
                      ด้านการพฒันาองค์กรแรงงาน จากการวิจยั พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  คือ การดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกตวัแทนกรรมการสหภาพแรงงาน  การดาํเนินการงานสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ละกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  บริหารสหภาพแรงงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ จดัสรร
หุน้ใหก้บั  สหภาพแรงงานเพ่ือใหมี้อาํนาจในฐานะผูถื้อหุน้ เขา้ไปมีส่วนร่วมรับรู้การกาํหนดนโยบายขององคก์ร 
การคดัเลือกตวัแทนกรรมการสหภาพแรงงาน  เม่ือกรรมการชุดเดิมครบวาระการดาํรงตาํแหน่งจะมีการสรรหา
ตวัแทนกรรมการใหม่  โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็นพื้นท่ีในเขตนครหลวง 4 เขต  ภูมิภาค 5 เขต และสาํนกังานใหญ่   
จะมีการนับคะแนนเสียง และประกาศอย่างเป็นทางการ   พนักงานมีความคิดเห็นว่าการเลือกตั้ งอย่างบริสุทธ์ิ
ยติุธรรมโดยปราศจากการผกูขาดจากอาํนาจ และอิทธิพลของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง  กระทาํไดไ้ม่เต็มท่ี ยงัคงมี
กลุ่มท่ีตอ้งการหาประโยชน์ใส่ตนอยู่  ทาํให้พนักงานให้ความพึงพอใจ  ในระดบัปานกลาง   ไม่สอดคลอ้งกบั
หลกัพื้นฐานของสหภาพ (ทองเจือ ชาติกิจเจริญ, 2536) ในขอ้หลกัประชาธิปไตย  สหภาพแรงงานโดยหลกัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารจะตอ้งไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มา   ทาํการบริหาร
โดยสมาชิก  และตอ้งบริหารสหภาพแรงงานภายใตน้โยบายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  จะกระทาํ
ตามอาํเภอใจไม่ได้  ส่วนการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์    ซ่ึงแยกตัวออกจากสหภาพแรงงาน  เป็น
สหกรณ์เป็นนิติบุคคล ไม่เก่ียวขอ้งกบั บมจ.ทีโอที  เพียงแต่มีกฎหมาย คือ พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
รองรับ ทาํใหพ้นกังานสามารถเขา้เป็นกรรมการ ถือหุ้นหรือดาํเนินการนิติบุคคลได ้  จึงทาํให้การติดตามการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยจ์ากสหภาพแรงงานกระทาํไดย้ากลาํบาก จากเหตุผลดงักล่าว  จึงทาํใหค้วามพึง
พอใจของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความพงึพอของพนักงานใจของพนักงานในองค์กรที่มต่ีอ
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจบริษัท ทีโอท ีจํากัด  ด้านต่าง  ๆจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอของพนกังานใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั 
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 จาํแนกตามเพศ  และอตัราเงินเดือน  พบวา่ ดา้นบุคลากร  ดา้นองคก์ร  ดา้นสังคมและการเมือง  ดา้น
การพฒันาองคก์รแรงงาน  โดยรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 จาํแนกตามอายุ  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้  พบว่า  ดา้นบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ    ท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 จาํนวน 2 
รายการ  ดา้นองคก์รมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 จาํนวน 6 รายการ  
ดา้นสังคมและการเมือง มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 จาํนวน 3 
รายการ  ดา้นการพฒันา   องคก์รแรงงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
0.01 จาํนวน  5 รายการ 
 จาํแนกตามสถานภาพสมรส  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ดา้นสงัคมและการเมือง  ดา้นการพฒันาองคก์รแรงงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 จาํนวน 1 รายการ ตามลาํดบั 
 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ดา้นบุคลากร  และดา้นองคก์ร แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
0.01 จาํนวน 1 รายการ ตามลาํดบั 
 จาํแนกตามตาํแหน่งงาน  มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ดา้นบุคลากร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 จาํนวน 3 
รายการ 
  จาํแนกตามอายุงาน  มีความคิดเห็นโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ     เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า  ดา้นบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ    ท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 
จาํนวน 4 รายการ  ดา้นองคก์รมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 จาํนวน 
6 รายการ  ดา้นสังคมและการเมือง มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 
จาํนวน 3 รายการ  ดา้นการพฒันา   องคก์รแรงงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และ 0.01 จาํนวน  2 รายการ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจยัเก่ียวกบั ความพึงพอใจของพนกังานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
บริษทั ทีโอที จาํกดั   อนัจะเป็นขอ้มูลในการพฒันา วางแนวทางแกไ้ขปัญหาการดาํเนินงานของสหภาพแรงงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 
 1.   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ควรพิจารณาในเร่ืองสวสัดิการดา้น 
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของพนกังาน ตามเมืองท่องเท่ียวเพื่อใหพ้นกังานหรือครอบครัวพนกังานใชเ้ป็นท่ี
พกัผอ่นสนัทนาการในวนัหยดุสุดสปัดาห์ หรือเทศกาลต่างๆ 
 2.   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ควรดาํเนินงานต่างๆท่ีมุ่งปกป้อง
ผลประโยชนข์องพนกังานเป็นหลกั เช่น สภาพการจา้ง  สิทธิประโยชนข์องพนกังาน  บริการดา้นสุขภาพ  
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สถานท่ีและบุคลากรทางการแพทย ์ สนบัสนุนบุคลากรท่ีทาํประโยชนต่์อองคก์ร  สนบัสนุนการวิจยัคน้ควา้การ
พฒันาระบบงานในสาขาอาชีพต่างๆ 
 3.   ติดตามและตรวจสอบการบริหารงานการรับโอนสิทธ์ิคล่ืนความถ่ีกิจกิจการร่วมคา้ไทย-โมบาย  
ไม่ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จะไดรั้บโอนมาบริหารงานเอง หรือ ไดบ้ริหารงานกิจการร่วมคา้ไทย-โมบาย
ร่วมกบับริษทัการส่ือสารแห่งประเทศไทย กต็าม 
 4.   การดาํเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ควรมีความชดัเจน  
มีผลงานท่ีเป็นรูปธรรม  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ วางตวัเป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงของผูบ้ริหาร  
และมีการแสดงผลการดาํเนินงานแก่สมาชิกโดยสมํ่าเสมอ 
                         5.  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ควรเพิม่การติดต่อ ส่ือสารกบั
พนกังาน ใหพ้นกังานทราบถึงการดาํเนินงาน  เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจการดาํเนินงานของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีแทจ้ริง 
 6.    สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่วา่ เป็นส่วน
งานท่ีพนกังานทุกคนยอมรับ  ศรัทธา  และเป็นท่ีพ่ึงในยามวิกฤตได ้
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาความพึงพอใจของพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงหากจะมีวิจยัในคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัเสนอแนะใหท้าํการวิจยัความพึง
พอใจของพนกังานบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในส่วนภูมิภาคเพื่อจะไดท้ราบความพึงพอใจของพนกังานท่ีมี
ต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี และนาํผลวิจยัมาปรับปรุงการ
ดาํเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือใหท้ราบขอ้เทจ็จริงถึงประสิทธิภาพท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ของพนกังานในองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจของตน 
 3. ควรมีการศึกษาถึงปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  
เช่น ขนาดขององคก์ร ความสามารถของผูน้าํสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ   
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ 
เขตกรุงเทพมหานคร* 

The Satisfaction Customers toward the Traditional Massage at 
Wat Pho, Bangkok 

 
                                                                             นางสาวภาวดล  นววรพงษ์** 

                                                                                                    Miss Phawadol   Nawaworapong 
                                                  
บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการต่อการนวดแผนโบราณในวดั
โพธ์ิ เขตกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความพงึพอใจท่ีมีต่อการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิของผูใ้ชบ้ริการ
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 169 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านบุคลากร อยู่ในระดับน้อย นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ และอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณ
ในวดัโพธ์ิในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
บริการ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั ดา้นสถานท่ี ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพ 
และอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
และดา้นกระบวนการ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the satisfaction customers toward the traditional massage 
service at Wat Pho, Bangkok, and to compare this satisfaction classified by demographic characteristics. The 
samples consisted of 169 customers. Questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed 
quantitatively by use of frequency, percentage, means, standard, t-test and analysis of variance. 
 The study revealed that 1) The general customer satisfaction towards the traditional massage service 
mentioned above was at a medium level. Considered in each aspects, the results indicated that only marketing 
promotion received satisfaction at a high level while personnel was at a low level. The other aspects were voted 
at a medium level. 2) The result from comparison of satisfaction which customer had classified by demographic 
characteristics found that customers, in different age and occupation, in general had difference in satisfaction at 
0.05 statistical significant level. When considered in each aspects, the satisfaction levels in service, voted from 
customers who were different in salary and education level, were different at 0.01 and 0.05 statistical significant 
levels respectively. For aspect of place, customer in different occupations in general had difference in 
satisfaction at 0.05. For aspect of marketing promotion, customers in different education level, occupation, and 
age generally had difference in satisfaction at 0.01, 0.01 and 0.05 respectively. For the last aspect, procedure, 
The general satisfaction received from customers in different occupations was different at 0.05 statistical 
significant level. 
 
ความนํา 
 ในสภาพสงัคมท่ีมีการแข่งขนัสูงไดส้ร้างความเครียดในการทาํงานหรือการดาํเนินธุรกิจ และปัญหา
เม่ือยขบ อาการปวดตามร่างกายจากการนั่งทาํงานท่ีโต๊ะเป็นเวลานาน ๆ ทาํให้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะตอ้งการผ่อนคลายในรูปแบบต่าง ๆ จากขอ้มูลศูนยว์ิจยักสิกรไทย
พบว่า คนในกรุงเทพมหานครมากกว่าร้อยละ 48 หันมาใช้วิธีทางธรรมชาติบาํบดั ทาํให้ตลาดการดูแลรักษา
สุขภาพมีการขยายตวัมากข้ึน 

 ปัจจุบนัการนวดแผนโบราณกาํลงัเป็นท่ีนิยมกนัอย่างแพร่หลายและมีสภาวะการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 
ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากร้านให้บริการนวดแผนโบราณท่ีมีอยู่จาํนวนมากและต่างจงัหวดัท่ีกาํลงัจะเปิดใหม่อีกหลาย
แห่ง ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ธุรกิจการนวดแผนโบราณแพร่หลายก็คือ กระแสความนิยมในการดูแลเร่ืองของสุขภาพ
ดว้ยวิธีธรรมชาติอีกทั้งยงัมีการสนบัสนุนจากภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดมี้การกาํหนดยทุธศาสตร์เพ่ือ
พฒันาให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนยก์ลางในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพเอเชียภายใน 5 ปี นัน่ก็คือ ปี พ.ศ. 2547 ถึง 
พ.ศ. 2551 โดยกาํหนดให้มีการบริการและผลิตภณัฑด์า้นสุขภาพเป็นหลกัท่ีเป็นรายไดเ้ขา้ประเทศ 3 ดา้น คือ 
ธุรกิจการรักษาพยาบาล ธุรกิจการส่งเสริมสุขภาพและธุรกิจผลิตภณัฑ์สุขภาพและสมุนไพร ซ่ึงการนวดแผน
โบราณจึงอยู่ในธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ การนวดแผนโบราณเป็นวิธีการบาํบดัรักษาท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุด
ตั้งแต่สมยัโบราณ โดยภาพรวมธุรกิจน้ีมีมูลค่าตลาดไม่นอ้ย จากผลสาํรวจของศูนยว์ิจยักสิกรไทย พบว่าธุรกิจนวด
แผนไทยเม่ือปี 2547 มีมูลค่ากว่า 40,000 ลา้นบาทซ่ึงรวมถึงยาสมุนไพร ลูกประคบ นํ้ามนัหอมระเหย กลุ่มสปาและ
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เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ปัจจุบนัเช่ือว่ามูลค่าตลาดได้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นการเติบโตพร้อม ๆ กับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว จากการท่ีมูลค่าตลาดของธุรกิจนวดแผนโบราณมีการเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ และได้รับการตอบรับอย่าง
กวา้งขวาง ทาํให้มีผูป้ระกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก ดังนั้นย่อมตอ้งมีการแข่งขนั
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงส่วนครองตลาด การท่ีจะดาํเนินธุรกิจนวดแผนโบราณใหป้ระสบความสาํเร็จนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งอาศยักลยทุธ์ทางการตลาดเขา้มาช่วยนัน่ก็คือ ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน การสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการ ผูป้ระกอบการจะตอ้งพฒันาคุณภาพของการบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั เพราะคุณภาพของการ
บริการเป็นหวัใจสาํคญัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจนวดแผนโบราณประสบความสาํเร็จ จากเหตุผลขา้งตน้ท่ีกล่าวทาํใหผู้ว้ิจยั
มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการท่ีมี ต่อการนวดแผนโบราณในวัดโพธ์ิ เขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิใหมี้ประสิทธิภาพและ
ทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด อนัจะนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจนวดแผนโบราณให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ  
เขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ ของผูใ้ชบ้ริการจาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์  

 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ  
เขตกรุงเทพมหานคร ประมาณสปัดาหล์ะ 300 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของ Kreejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 169 คน 
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  2.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ บริการ 
ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
จาํนวน 24 ขอ้ 
 3.  วธีิการรวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการแจกแบบสอบถามใหผู้ใ้ชบ้ริการนวดแผนโบราณใน
วดัโพธ์ิ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 169 คน ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 169 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  4.1  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อย
ละ 
  4.2  วิเคราะหค์วามพึงพอใจท่ีมีต่อการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิของผูใ้ชบ้ริการ โดยใชค่้าเฉล่ีย 
( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
  4.3  เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์โดยใช ้t-test และ F-test 
  4.4  เปรียบเทียบพหุคูณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนความพงึพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการ
นวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิของผูใ้ชบ้ริการแต่ละคู่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD)  
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้บริการ 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.50 อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 28.40 รองลงมา          
อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 27.22 จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 44.97 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 30.77 
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 46.15 รองลงมา ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 26.04 รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท ร้อยละ 36.09 รองลงมา 10,000 บาท หรือตํ่ากวา่ ร้อยละ 27.81 
 2.  วเิคราะห์ความพงึพอใจที่มต่ีอการใช้บริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิของผู้ใช้บริการ จาํแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อบริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( x = 3.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1  ดา้นบริการ 
   ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.64)  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.74 – 2.79) จาํนวน 3 รายการ คือ 
   2.1.1  ท่าท่ีใชใ้นการนวด 
   2.1.2  ประเภทการใหบ้ริการนวดแผนโบราณมีหลากหลาย 
   2.1.3  การใหบ้ริการทดัเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัผูใ้ชบ้ริการทุกคน 
   ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับผู ้ใช้บริการเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอายุ การศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาหรือตํ่ากว่า อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
ส่วนตวั และพอ่บา้น/แม่บา้น มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท 
  2.2  ดา้นราคา 
   ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.91)  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.82 – 2.99) ทุกรายการ คือ 
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   2.2.1  ราคาแต่ละประเภทของการนวดแต่ละคร้ัง 
   2.2.2  การบริการคุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่าย 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอาย ุทุกระดบั 
การศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ และทุกระดบัรายไดต่้อเดือน 
  2.3  ดา้นสถานท่ี 
   ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.34) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( x = 3.83) จาํนวน 1 รายการ คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถและความ
ปลอดภยัซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิง อายตุํ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี, 31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี 
การศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจส่วนตวั รายไดต่้อเดือน 
10,000 บาท หรือตํ่ากวา่ 20,001 – 30,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป 
  2.4  ดา้นส่งเสริมการตลาด 
   ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.05 – 4.07) ทุกรายการ คือ 
   2.4.1  มีการเผยแพร่ขอ้มูลทางแผน่พบัเพื่อแจกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
   2.4.2  มีการเผยแพร่ผา่นอินเทอร์เน็ต 
   ซ่ึ ง มีค่ าสอดคล้องกับผู ้ใช้บ ริการ เพศชายและ เพศหญิง ทุกก ลุ่มอายุ  ทุกระดับ 
การศึกษา อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั และพ่อบา้น/แม่บา้น ทุกระดับ
รายไดต่้อเดือน 
  2.5  ดา้นบุคลากร 
   ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบันอ้ย ( x = 2.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย ( x = 2.22 – 2.31) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
   2.5.1  เขา้ใจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
   2.5.2  ความสะอาดของผูน้วด 
   2.5.3  ชุดเคร่ืองแบบของผูน้วด 
   2.5.4  อธัยาศยัของผูน้วด 
   2.5.5  ความสามารถอธิบายและใหค้าํแนะนาํ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอาย ุทุกระดบั 
การศึกษา อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตวั และพ่อบา้น/แม่บา้น ทุกระดบั
รายไดต่้อเดือน 
  2.6  การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
   ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.83)  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 2.81 – 2.86) ทุกรายการ คือ 
   2.6.1  การระบายอากาศ 
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   2.6.2  หอ้งนวด ฟกู เตียง และหมอนสะอาด 
   2.6.3  ความสะอาดของพ้ืนและฝาผนงั 
   2.6.4  แสงสวา่งเพียงพอ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอาย ุทุกระดบัการศึกษา ทุก
กลุ่มอาชีพ และทุกระดบัรายไดต่้อเดือน 
  2.7  ดา้นกระบวนการ 
   ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.04) เม่ือพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.04) ทุกรายการ คือ 
   2.7.1  มีการแสดงขั้นตอนการเขา้รับบริการ 
   2.7.2  ระยะเวลาการรอรับบริการ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการเพศชายและเพศหญิงทุกกลุ่มอายุ ทุกระดบัการศึกษา ทุก
กลุ่มอาชีพ และทุกระดบัรายไดต่้อเดือน 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนความพงึพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการนวดแผนโบราณใน
วดัโพธ์ิของผู้ใช้บริการ จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดั
โพธ์ิของผูใ้ชบ้ริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์สรุปได ้ดงัน้ี 
  3.1  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 
   3.1.1  ดา้นส่งเสริมการตลาด 
     ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการ
เผยแพร่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
  3.2  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณใน
วดัโพธ์ิ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 
   3.2.1  ดา้นบริการ 
     ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
     3.2.1.1  ประเภทการใหบ้ริการนวดแผนโบราณมีหลากหลาย 
     3.2.1.2  ท่าท่ีใชใ้นการนวด 
   3.2.2  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
     ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
     3.2.2.1  มีการเผยแพร่ขอ้มูลทางแผน่พบัเพื่อแจกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
     3.2.2.2  มีการเผยแพร่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
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  3.3  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพงึพอใจต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปได ้ดงัน้ี 
   3.3.1  ดา้นบริการ 
     ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ความเพียงพอ
ของจาํนวนหมอนวดท่ีใหบ้ริการ 
   3.3.2  ดา้นสถานท่ี 
     ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ความ
เพยีงพอของสถานท่ีจอดรถและความปลอดภยั 
   3.3.3  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
     ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการ
เผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลทางแผน่พบัเพื่อแจกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
   3.3.4  การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
     ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ หอ้งนวด ฟูก 
เตียง และหมอนสะอาด 
   3.3.5  ดา้นกระบวนการ 
     ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการ
แสดงขั้นตอนการเขา้รับบริการ 
  3.4  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 
นวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สรุปได ้
ดงัน้ี 
   3.4.1  ดา้นบริการ 
     ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
     3.4.1.1  ประเภทการใหบ้ริการนวดแผนโบราณมีหลากหลาย 
     3.4.1.2  ความเพียงพอของจาํนวนหมอนวดท่ีใหบ้ริการ 
   3.4.2  การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ    
 ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การระบายอากาศ 
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อภปิรายผล 
 การวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ เขต
กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการวิจยัท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ 
  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.50 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือตํ่ากวา่ ร้อย
ละ 44.97 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 46.15 มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 36.09 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วราภรณ์ พุทธวิถี (2546) ศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
คุณภาพบริการของสถานบริการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลดาํเนินสะดวก พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าหรือเท่ากบัประถมศึกษา มีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนสูงกว่าหรือเท่ากบั 12,000 
บาท และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัชนี วิจิตรไกรสิงห์ (2549) ศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้
บริการนวดแผนโบราณของผูใ้ชบ้ริการยา่นถนนสาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาใชบ้ริการ
นวดแผนโบราณย่านถนนสาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท พฤติกรรมการนวดแผนโบราณดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการมีค่าเฉล่ีย 1.78 
คร้ังต่อเดือน และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฉัฐพิมล นวลละออง (2549) ศึกษา เร่ือง ทศันคติและพฤติกรรม
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมีต่อการใชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
อาชีพพนกังานเอกชน พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาใชบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ ใน
ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการประมาณ 1 – 2 คร้ัง ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการนวดแผนโบราณช่วงเวลา 14.00 – 16.00 น. 
โดยมาใชบ้ริการกบัเพ่ือน จากขอ้คน้พบดงักล่าวเป็นไปตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และบุคลิกภาพส่วนบุคคล 
นัน่คือ ผูใ้ชบ้ริการนวดแผนโบราณส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดว้ยเหตุผลหลกั คือ ปัจจุบนัเพศ
หญิงตอ้งออกไปประกอบอาชีพ เพื่อหารายไดม้าเล้ียงครอบครัวดว้ย เน่ืองจากสภาพของสังคมเปล่ียนแปลงและ
พฒันาไปเป็นอยา่งมาก เศรษฐกิจมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ความเจริญกา้วหนา้รวมทั้งดา้นการศึกษา ผูท่ี้เป็นบิดา 
มารดาจาํเป็นตอ้งพยายามหาเงินมาเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาของบุตร ธิดา เน่ืองจากปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูง 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน เด็ก ๆ จาํเป็นต้องเรียนพิเศษ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ให้ทนักับการ
เปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงความรู้ท่ีไดรั้บจากในหอ้งเรียนไม่กวา้งขวางและมากพอ เน่ืองจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน ต้องเรียนรู้ภายในกรอบกาํหนดของหน่วยงานภาครัฐท่ีควบคุมระบบการศึกษาอยู่ ผูห้ญิงซ่ึงต้อง
รับผิดชอบภายในครอบครัว รวมทั้งออกไปประกอบอาชีพนอกบา้น ทาํให้เกิดความเหน่ือยลา้และความเครียด 
การนวดทาํใหผ้่อนคลายความเครียดได ้เน่ืองจากค่าบริการนวดต่อคร้ังไม่สูงมากนกั นอกจากน้ีการไปนวดกบั
เพื่อนเป็นความสุขท่ีไดรั้บอีกดา้นหน่ึง เน่ืองจากการพูดคุยกบัเพื่อนสามารถระบายส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี ทาํให้
เกิดความสบายใจ เพราะไม่ตอ้งวิตกกงัวลเหมือนกบัการพูดคุยในสถานท่ีทาํงาน ซ่ึงบางคร้ังตอ้งระมดัระวงัใหอ้ยู่
ในขอบเขตของงานท่ีรับผดิชอบ โดยเฉพาะบุคคลท่ีจะพดูคุยดว้ย 
 2.  วเิคราะห์ความพงึพอใจท่ีมต่ีอการใช้บริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิของผู้ใช้บริการ 

  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อบริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( x = 3.01) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า เฉพาะดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ 
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โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.05 – 4.07) ทุก
รายการ คือ 
  1.  มีการเผยแพร่ขอ้มูลทางแผน่พบัเพื่อแจกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
  2.  มีการเผยแพร่ผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
  และดา้นสถานท่ีผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก ( x = 3.83) 1 รายการ คือ ความ
เพยีงพอของสถานท่ีจอดรถและความปลอดภยั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัชนี วิจิตรไกรสิงห์ (2549) ท่ีพบว่า ผูใ้ชบ้ริการนวดแผน
โบราณย่านถนนสาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัปานกลาง และ
มีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัเฉย ๆ และผลการวิจยัของ ฉัฐพิมล นวลละออง (2549) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี
ทศันคติในระดับท่ีดีมากต่อการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิทางด้านโปรแกรมการนวดแผนโบราณ ในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มและบริการ ในเร่ืองประโยชน์และคุณค่าท่ีได้รับจากการนวด ด้านหมอนวดแผนโบราณ ในเร่ือง
ความสามารถในการนวด กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นดา้นปัจจยัการใหบ้ริการในเร่ืองสุขภาพการใหบ้ริการของ
พนกังานโดยรวมดี จากขอ้คน้พบดงักล่าว คนไทยจะมีประสบการณ์การนวดมาจากหลายสถานท่ี ดงันั้น การนวด
แผนโบราณในวดัโพธ์ิ ซ่ึงมีข่าวสารเผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ วา่ เป็นตน้กาํเนิดของการนวดแผนโบราณ เป็นแหล่งให้
ความรู้และอบรมส่ังสอนหมอนวดหลายรุ่นมานานพอสมควร ดงันั้นผูท่ี้ไปใชบ้ริการอาจคาดหวงัไวสู้งว่าจะมี
บริการนวดท่ีดีมาก แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัการนวดแผนโบราณหลายสถาบนัท่ีจดับริการไวอ้าจมีการประยกุตใ์ห้
เหมาะสมกบัความตอ้งการท่ีผูใ้ชบ้ริการคาดหวงัไว ้เช่น นวดในหอ้งปรับอากาศ เคร่ืองแบบของพนกังานดูสะอาด
เหมาะสมกบัการบริการ พนักงานตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดีตั้งแต่เร่ิมเขา้ไปในสถานท่ีบริการ เป็นตน้ แต่
สําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมาใช้บริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ จะมีทศันคติท่ีดีมากเม่ือมาใช้
บริการ เน่ืองจากการท่องเท่ียวบางคร้ังตอ้งนั่งอยู่ในรถเป็นระยะเวลานาน ก่อนท่ีจะลงไปท่องเท่ียวตามแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีบริษทัทวัร์กาํหนด ทาํใหเ้กิดความเม่ือยลา้ และน่าเบ่ือหน่าย เม่ือมคัคุเทศกน์าํนกัท่องเท่ียวมานวดแผน
โบราณเป็นการผ่อนคลายความเครียด และมีทศันคติว่าพนกังานใหบ้ริการอย่างดี นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไม่มี
การเปรียบเทียบกับการนวดแผนโบราณในสถานบริการอ่ืน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการนวดเม่ือคิดเป็นเงิน
ต่างประเทศจะถูกมาก นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจึงมีทศันคติท่ีดีมากต่อการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิ และมีความ
คิดเห็นดา้นปัจจัยในการให้บริการเร่ืองสุขภาพของการให้บริการของพนกังานโดยรวมดี มีเหตุจูงใจในการใช้
บริการ คือ อยากทดลอง และแนวโนม้พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยรวม อยูใ่นระดบัดีมาก ถา้มีโอกาส
จะกลบัมาใชบ้ริการอีก รวมทั้งการแนะนาํผูอ่ื้นมาใชบ้ริการและพาบุคคลท่ีรู้จกัมาใชบ้ริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผูบ้ริหารการดาํเนินงานการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิควรนาํขอ้มูลจกการวิจยัคร้ังน้ีไปพฒันา
ปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการนวดแผนโบราณในวดัโพธ์ิในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1  ดา้นการบริการ ผูบ้ริหารควรพิจารณาปรับปรุงประเภทการใหบ้ริการนวดแผนโบราณใหมี้
ความหลากหลาย โดยพฒันาจากความรู้ดั้งเดิมใหท้นักบัยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น จดัการอบรมเพิ่มความรู้
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ให้กบัพนักงานซ่ึงมีวิทยากรจากหลายสถาบนัมาแลกเปล่ียนความรู้ และทศันคติของการนวดแผนโบราณให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยเฉพาะจาํนวนหมอนวดควรมีมากเพียงพอกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
  1.2  ดา้นราคา ผูบ้ริหารความพจิารณาปรับราคาใหส้อดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกบัการนวดของสถาน
บริการอ่ืน ๆ เช่น บางสถานบริการมีบริการหลากหลาย และราคาท่ีจูงใจโดยเฉพาะโปรโมชัน่ใหม่ ๆ  
  1.3  ดา้นสถานท่ี ผูบ้ริหารควรพิจารณาปรับปรุงสถานท่ีให้เหมาะสมกบัการบริการนวดแผน
โบราณ เช่น ความโอโ่ถง หอ้งนวด ฟูก เตียง และหมอนสะอาด แสงสว่างเพียงพอ การระบายอากาศ ความสะอาด
ของพื้นและฝาผนงั 
  1.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริหารควรพิจารณาการเผยแพร่ขอ้มูลใหห้ลากหลายยิ่งข้ึน การ
แจกขอ้มูลแผ่นพบั ควรมีกวา้งขวางกว่าการแจกใหเ้ฉพาะผูม้าใชบ้ริการท่ีวดัโพธ์ิ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นเร่ือง
สาํคญัมากควรมีรายละเอียดท่ีชดัเจน และสามารถสืบคน้ไดง่้าย 
  1.5  ด้านบุคลากร ผู ้บริหารควรจัดให้มีการประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ และอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ผูน้วด เพื่อสามารถอธิบายและใหค้าํแนะนาํท่ีถูกตอ้งเหมาะสม พฒันา
บุคลิกภาพของผูน้วดใหมี้อธัยาศยัท่ีดี มีความสะอาด รวมทั้งชุดเคร่ืองแบบท่ีเหมาะสม เพื่อปฏิบติัการนวดไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว 
 2.  ผูบ้ริหารควรนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อนาํเสนอ
บริการนวดแผนโบราณท่ีทนัสมยั สามารถสูก้บัผูแ้ข่งขนั ตลาดบริการดา้นการนวดแผนโบราณท่ีกาํเนิดข้ึนมา
มากมาย ทั้งตามโรงแรม รีสอร์ท หา้งสรรพสินคา้ ตึกแถวยา่นธุรกิจ รวมทั้งสถานบนัเทิงต่าง ๆ ท่ีอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการอยา่งหลากหลาย เพื่อการดาํเนินธุรกิจบริการนวดแผนโบราณเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในงานพยาบาลของงานการพยาบาล 
สูตศิาสตร์- นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช* 

Factors influencing job jatisfaction of obstetr ics and gynecologic nurses in the 
faculty of medicine  Sir iraj Hospital 

 
 นางสาวมลัลิกา  นิลาสน์** 

Miss.Mullika Nilas 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานพยาบาลของงาน
การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช และเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาของพยาบาล จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พยาบาลท่ีปฏิบติังานในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จาํนวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) พยาบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการ
พยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ดา้นบรรยากาศองคก์ารของงานการพยาบาล โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มี
ความพึงพอใจในงานการพยาบาลของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 2) ผล
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ของพยาบาล จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศของงานการ
พยาบาล พยาบาลท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นความพึงพอใจในงานการพยาบาล พยาบาลท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจใน
งานการพยาบาล โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 
 
 
 
 
 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the factors influencing job jatisfaction of obstetrics and 
gynecologic nurses in the faculty of medicine Siriraj Hospital and to compare these factors classified by 
demographic characteristics. The samplings were distributed to 180 nurses working in this department. Data 
were collected through questionnaire and analyzed by statistical techniques consist of frequency, percentage, 
means, standard deviation, t-test, and analysis of variance.   
 The results found that 1) The general nurses’ opinion towards the factors that affect satisfaction in part 
of atmosphere in working at obstetrics-gynecology department was in the medium level while the satisfaction 
towards the overall working was in the high level. 2) The comparison of means got by each factor which was 
classified by demographic characteristics indicates that the opinions collected from nurses in different age 
toward the atmosphere in working were deferent at 0.01 statistical significant level.  In part of satisfaction in 
working, nurses in different marriage status satisfied differently at 0.05 statistical significant level. Considered 
in lists, The result had difference at 0.01 and 0.05 statistical significant levels. 
 
ความนํา 
 การบริหารงานมีปัจจัยท่ีสําคญั 4 ประการ คือ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการจดัการปัจจัยทั้ง 4 
ประการน้ี “ คน ” นบัว่าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะความสาํเร็จของงานข้ึนอยูก่บัคนท่ีปฏิบติังาน หน่วยงานใด
จะก้าวหน้าหรือลา้หลงัข้ึนอยู่กับคน ถา้ได้คนดีและมีการพฒันาคนอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานนั้นก็จะก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรืองตลอดไป ดงันั้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัในการจูงใจเพ่ือสร้างทศันคติ
ท่ีดีแก่บุคลากร ให้มีความศรัทธาต่อหน่วยงาน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับ
องคก์ารตลอดไป ฉะนั้นส่ิงท่ีตอ้งสนใจคือ ความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคก์าร เพราะความพึงพอใจใน
งานของบุคลากรผูป้ฏิบติังานนั้น เป็นปัจจยัหน่ึงท่ี มีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของบุคคล และอรุณ รักธรรม 
(2527, หนา้ 203) ไดเ้นน้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูน้าํทุกคน ทุกระดบัพึงสร้างและปลูกฝัง
ใหมี้ในหน่วยงานของตน เพราะความพึงพอใจงานเป็นกญุแจหรือหวัใจสาํคญัของการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และกล่าววา่ ถา้ผูป้ฏิบติังานมีความพงึพอใจในงานสูงยอ่มนาํไปสู่ผลงานสูงดว้ย 
 โรงพยาบาลเป็นองคก์รสุขภาพท่ีใหบ้ริการดา้น การป้องกนั การส่งเสริม การรักษา พยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดใ้นสังคมอยา่งปกติสุข รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ สถาบนั
คน้ควา้วิจยัต่าง ๆ อีกดว้ย และทรัพยากรบุคคลเป็นเคร่ืองจกัรท่ีสําคญัในการดาํเนินกิจการต่าง ๆ ขององคก์าร 
ดงันั้นหากองคก์รใด หน่วยงานใดมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูง ย่อม
ส่งผลให้งานของหน่วยงานนั้นมีทั้ งปริมาณและคุณภาพตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรอย่างเดียว มิอาจทาํให้หน่วยงานประสบความสําเร็จได ้หากบุคลากรของหน่วยงานนั้นปราศจากความ
ตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ การท่ีบุคลากรจะปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถจน
เกิดผลการปฏิบติังานท่ีดีไดน้ั้น ส่ิงสําคญัประการหน่ึงข้ึนอยู่กบัความสุข ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อ
งานในองคก์รนั้น ดงัท่ีสเตียร์ และพอร์ตเตอร์ (Steer and Porter, 1987 อา้งถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550, 
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หนา้ 244) ไดก้ล่าวไวว้่า บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการทาํงาน จะมีผลการปฏิบติังานท่ีดี และผลการปฏิบติังาน
ของแต่ละบุคคลจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ ระดบัของแรงจูงใจ ความรู้ความสามารถ และความ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และ เฮอร์เบอร์ก และซินเดอร์แมน (Herzberg and Synderman, 1993 อา้งถึงใน 
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2550, หนา้ 247) กล่าวว่า คนตอ้งการความสุขจากการทาํงาน มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผลต่อ
การทาํงานของคน และเช่ือว่าบุคคลจะปฏิบติังานใหดี้ได ้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมกัข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจ ซ่ึง
เป็นตวักระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานมีความกระตือรือร้นในการทาํงานมากข้ึน ผลผลิตของงานก็จะสูงข้ึน แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มหากบุคคลไม่มีความพึงพอใจในงาน ทอ้ถอย ผลผลิตของงานก็จะตํ่า ฉะนั้นความ พึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน จึงเป็นส่ิงท่ีมีความหมายและความสาํคญั ทั้งสาํหรับผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารนอกจากจะมี
ภาระหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบาย วางแผน จัดองค์การ วินิจฉัยสั่งการ ประสานประโยชน์ของบุคลากรใน
หน่วยงานและองคก์าร ตลอดจนปฏิบติังานเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุก ๆ ดา้น ให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ หนา้ท่ี
สําคญัอีกประการหน่ึงคือการชักจูง โน้มน้าวจิตใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน ให้ร่วมมือร่วมใจทุ่มเท
ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ จนกระทั่งองค์การบรรลุผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช มีขอบเขตการบริการดูแลรักษาผูป่้วยทาง
สูติกรรมและนรีเวชกรรม ตลอดจนการบริบาลทารกแรกเกิด รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา คน้ควา้วิจัยและการฝึก
ปฏิบติัต่าง ๆ เจา้หนา้ท่ีพยาบาลตอ้งปฏิบติังานภายใตก้ฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ
ของหน่วยงาน รวมทั้งการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารงานเพื่อการออกจากมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ อาจส่งผลต่อการปฏิบติังานและความพึงพอใจใน
งาน ฉะนั้นการศึกษาองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรในองคก์าร นบัว่า
เป็นส่ิงสําคญั เน่ืองจากจะเป็นแนวทางให้สามารถบริหารจัดการ และปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้ นให้เหมาะสม 
สามารถเสริมสร้างความพึงพอใจในงานใหเ้กิดกบับุคลากรได ้จากความสําคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาล งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริ
ราช เพื่อเป็นแนวทางในการนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบ การปรับปรุงระบบงาน การบริหารงาน องคก์ารและปัจจยั
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาบุคลากรขององคก์าร ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจสูงสุดและปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานพยาบาลของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 
 2. เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในงานการพยาบาล สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
ของพยาบาล จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
สมมุติฐานการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานพยาบาลของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา           
ของพยาบาล จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นพยาบาลท่ีปฏิบติังานในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
โรงพยาบาลศิริราชเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน ในตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตามใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภช์ั้นหน่ึง จาํนวน 315 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ 
Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 180 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี 
แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติั หน่วยงานท่ีปฏิบติั ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และการ
อบรมสมัมนา 
 ส่วนท่ี 2 บรรยากาศองคก์ารของงานการพยาบาล ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 4 ระดบั คือ ไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยปานกลาง และเห็นดว้ยมาก จาํนวน 14 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ลักษณะของคาํถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดจาํนวน 14 ขอ้ 
 3.  หาความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการ
วิจยั แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  หาความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่ม
พยาบาลปฏิบติังานท่ีงานการพยาบาลสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คนแลว้
นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ซ่ึงมีขั้นตอนดาํเนินการดงัน้ี 
 1.  รวบรวมรายช่ือพยาบาล ท่ีปฏิบติังานท่ีงานการพยาบาลสูติศาสตร์–นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล         
ศิริราช ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และทาํการสุ่มเพื่อหาตวัอยา่ง 
 2.  ส่งแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามและขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างให้
นาํแบบสอบถามส่งคืนท่ีผูว้ิจยัโดยตรงภายใน 1 สัปดาห์หลงัจากแจกแบบสอบถาม 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จะนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคาํตอบใน
แบบสอบถามทุกชุด และนาํมาลงรหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาของ
พยาบาล จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใชค้า่เฉล่ีย    และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยาของพยาบาล จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ F-test 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย    ของคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาของพยาบาล เป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ 
Least Significant Difference (LSD) 
  
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    พยาบาลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 38.34 รองลงมา 30-39 ปี ร้อยละ 
28.33 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.44 รองลงมา สมรส ร้อยละ 32.78 การศึกษาระดบัปริญญาตรี/หรือตํ่ากว่า  ร้อย
ละ  91.67 และ ปริญญาโท ร้อยละ 8.33 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,000 - 35,000  บาท ร้อยละ 60.55 รองลงมา ตํ่า
กว่า 15,000 บาท ร้อยละ 32.78 ตาํแหน่งงานพยาบาลประจาํการ ร้อยละ 97.78 และหัวหนา้หอผูป่้วย/หน่วยงาน 
ร้อยละ 2.22 ปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วย ร้อยละ 94.44 รองลงมา OPD ร้อยละ 2.78 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานการพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตํ่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 41.12 รองลงมา 10-20 ปี ร้อยละ 34.44 ในรอบ 1 ปี เคยเขา้รับการ
อบรม ร้อยละ 83.89  
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาของ
พยาบาล 
    พยาบาลท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการ
พยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
   บรรยากาศองค์การของงานการพยาบาล 
    พยาบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองค์การของพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ( X = 2.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
( X = 1.66-2.39) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
    1.  ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงานในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
    2.  หวัหนา้มีการช้ีแจงนโยบายของการปฏิบติังานใหท้ราบอยา่งชดัเจน 
    3.  ถา้ไดรั้บอนัตรายจากการทาํงานท่านจะไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่งดี 
    4.  การปฏิบติังานในหน่วยงานของท่านมีความปลอดภยัจากการติดเช้ือ 
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    5.  ท่านและเพ่ือนร่วมงาน ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการปฏิบติังาน 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพยาบาลท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส และหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
ทุกระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่าว่า 15,000 บาท และ 15,000-35,000 บาท ตาํแหน่งงานพยาบาล
ประจาํการ 
    ความพงึพอใจในงานการพยาบาล 
    พยาบาลท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในงานการพยาบาลของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.50-
4.21) จาํนวน 12 รายการ 5 อนัดบัแรก คือ 
    1.  ท่านรู้สึกพึงพอใจท่ีสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้าํเร็จทนัเวลา 
    2.  ท่านรู้สึกพึงพอใจท่ีมีส่วนช่วยใหง้านในหน่วยงานสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
    3.  ท่านพอใจท่ีหน่วยงานมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีแสงสวา่งเพียงพอ 
    4.  ท่านรู้สึกพึงพอใจท่ีลกัษณะของงานตอ้งใชท้กัษะหลายอยา่งในการปฏิบติั 
    5.  ท่านรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีทาํ ซ่ึงส่งเสริมใหรู้้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและมีความสาํคญั 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพยาบาลท่ีมีอาย ุ30-39 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-35,000 บาท 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาล สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวทิยาของพยาบาล จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
    ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยาของพยาบาล จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พยาบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
    บรรยากาศองค์การของงานการพยาบาล 
    พยาบาลท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ 5 รายการแรก คือ 
    1.  หวัหนา้มีการช้ีแจงนโยบายของการปฏิบติังานใหท้ราบอยา่งชดัเจน 
    2.  ท่านมีอิสระอยา่งเตม็ท่ีในการทาํงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    3.  หวัหนา้ใหก้ารสนบัสนุนการทาํงานตามขอ้เสนอแนะของท่าน 
    4.  ท่านมีงานในความรับผดิชอบมากเกินกาํลงัความสามารถท่ีทาํได ้  
    5. ภายหลงัจากการพิจารณาความดีความชอบภายในหน่วยงาน พบว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์
เก่ียวกบัความไม่เป็นธรรมสูงมาก 
    พยาบาลท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองค์การของงานการ
พยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ท่านมีความภาคภูมิใจท่ีไดท้าํงาน
ในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
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    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ถา้ไดรั้บอนัตรายจาก
การทาํงานท่านจะไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลเป็นอยา่งดี 
    พยาบาลท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารของงานการพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
    1.  ขอบเขตและเป้าหมายของงานกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
     2.  ในกรณีท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั หวัหนา้เปิดโอกาสใหโ้ตแ้ยง้ได ้
    ความพงึพอใจในงานการพยาบาล 
    พยาบาลท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจในงานการพยาบาลของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของท่าน 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
    1.  ท่านพอใจท่ีมีอาํนาจเพียงพอในการตดัสินใจและสัง่การในการปฏิบติังาน 
    2.  ท่านพอใจท่ีหน่วยงานมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีแสงสวา่งเพยีงพอ 
    3.  ท่านพอใจท่ีหน่วยงานมีอปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พียงพอกบัการใชง้าน 
    พยาบาลท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจในงานการพยาบาลของงานการพยาบาลสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  ท่านพอใจท่ีไดรั้บความยติุธรรมในการพจิารณาความดีความชอบ 
    2.  เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัความความสามารถของท่าน 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
    1.  ท่านพอใจท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจและสัง่การในการปฏิบติังาน 
    2.  ท่านพอใจท่ีหน่วยงานของท่านมีโอกาสกา้วหนา้มากกวา่หน่วยงานอ่ืน 
    3.  ท่านพอใจท่ีไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้โอกาสหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การศึกษาต่อ การอบรม ดู
งานนอกสถานท่ี 
    พยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจในงานการพยาบาลของงานการพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ  
    1.  ท่านรู้สึกพึงพอใจท่ีลกัษณะของงานตอ้งใชท้กัษะหลายอยา่งในการปฏิบติั 
    2.  ท่านรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีทาํ ซ่ึงส่งเสริมใหรู้้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและมีความสาํคญั  
    3.  ท่านพอใจท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจและสัง่การในการปฏิบติังาน 
    พยาบาลท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติัต่างกนัมีความพึงพอใจในงานการพยาบาลของงานการพยาบาล
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
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    1.   ท่านรู้สึกพึงพอใจท่ีลกัษณะงานของท่านเป็นงานท่ีตอ้งใชท้กัษะหลายอยา่งในการปฏิบติังาน 
    2.  ท่านรู้สึกพึงพอใจในงานท่ีทาํอยูส่่งเสริมใหรู้้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและมีความสาํคญั 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานพยาบาลของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรี
เวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    พยาบาลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุต ํ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 38.34 สถานภาพโสด ร้อยละ 
64.44 การศึกษาระดบัปริญญาตรี/หรือตํ่ากวา่  ร้อยละ  91.67 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,000 - 35,000  บาท ร้อยละ 
60.55 ตาํแหน่งงานพยาบาลประจาํการ ร้อยละ 97.78 ปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วย ร้อยละ 94.44 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน
การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ตํ่ากว่า 10 ปี ร้อยละ 41.12 ในรอบ 1 ปี เคยเขา้รับการอบรม ร้อยละ 83.89 ซ่ึง
มีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิราพรรณ  ปุ่นเอ้ือง (2543) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัชยันาท ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัชยันาท มีอายโุดยเฉล่ีย 
31 ปี ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และเป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 80.3 เป็นขา้ราชการ
ระดบั 6 มากท่ีสุด ร้อยละ 27.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัชยันาทโดยเฉล่ีย 7 ปี 5 เดือน  
  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุกญัญา ฉัตรแกว้ (2544) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 97.7 มี
อาย ุ26-30 ปี ร้อยละ 30.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 65.7 และยงัปฏิบติังานเขา้เวรเชา้-บ่าย-ดึก ร้อยละ 71.9 จากขอ้
คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามความพึงพอใจของพยาบาล นัน่คือ ส่วนใหญ่พยาบาลอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด 
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลตํ่ากว่า 10 ปี ซ่ึงการท่ีจะมาเป็นพยาบาลได้
จะตอ้งมีความรู้ความสามารถ มีการเสียสละ เพ่ือท่ีจะมาเป็นพยาบาลท่ีดีได ้จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีใคร ๆ ก็จะเขา้มา
เป็นพยาบาลได ้
 2.  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาของ
พยาบาล 
    พยาบาลท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการ
พยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พยาบาลมีความคิดเห็น ในภาพรวม ด้าน
บรรยากาศองคก์ารของงานการพยาบาล อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ( X = 2.13) และดา้นความพึงพอใจในงาน
การพยาบาล อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิริรัตน ์นิตยสุทธ์ิ (2542) ศึกษา
เร่ือง ลกัษณะระบบบริหารจดัการกบัความพึงพอใจในการทาํงานของพยาบาล โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
ผลการวิจัย พบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีความพึงพอใจในการทาํงานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่า มีความพึงพอใจในการทาํงานดา้นความพึงพอใจภายในอยู่ในระดบัสูง และ
ดา้นความพึงพอใจภายนอกอยู่ในระดบัปานกลาง ลกัษณะระบบบริหารจดัการพยาบาลมีความคิดเห็นว่า อยู่ใน
ระบบท่ี 3 (การปรึกษาหารือ)  
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  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุกญัญา ฉัตรแกว้ (2544) ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัภายในและภายนอก พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลางเช่นเดียวกนั แต่เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของปัจจยัภายใน พบว่า มีความพึงพอใจในความสามารถในการ
ทาํงาน และความรับผดิชอบในการทาํงานอยูใ่นระดบัสูง สาํหรับงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ความสาํเร็จในการทาํงาน 
ความคิดริเร่ิม และความมีอิสระในการทาํงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบ
ของปัจจยัภายนอก พบว่า มีความพึงพอใจในกิจกรรมระหว่างการทาํงาน สถานภาพทางสังคม การบริการสังคม 
และระเบียบวินยัในการทาํงาน อยูใ่นระดบัสูง ส่วนความมีอาํนาจหนา้ท่ีในส่วนงานของตนความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน ค่าตอบแทน นโยบายและการปฏิบติัตน ความมีมนุษยสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน การยอมรับ
นบัถือ ความมัน่คงในการทาํงาน และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและสวสัดิการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง จากขอ้คน้พบดงักล่าว พยาบาลมีความพึงพอใจท่ีไดท้าํงานให้กบัโรงพยาบาลท่ีตนทาํอยู่ มีความรัก
ใหก้บัแผนกท่ีตนปฏิบติั มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดเ้ต็มท่ี ซ่ึงเปรียบไดก้บัคบัท่ี
อยูไ่ด ้คบัใจอยูย่าก ถา้เราไม่ไดมี้ความพึงพอใจในงานท่ีทาํ เราจะทาํงานนัน่ไดดี้ไดอ้ยา่งไร 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาล สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวทิยาของพยาบาล จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานการพยาบาลสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยาของพยาบาล จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พยาบาลมีความคิดเห็น ในภาพรวม ด้าน
บรรยากาศองคก์ารของงานการพยาบาล จาํแนกตามระดบัอายุ  มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 สาํหรับสถานภาพสมรสต่างกนั และระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ และดา้นความพึงพอใจในงานการพยาบาล จาํแนกตามสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึง
พอใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับอายุท่ีต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รุ่งนภา พูนนารถ 
(2542) ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะของงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพญาไท 2 
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในงานในทุกมิติ (r อยูร่ะหว่าง 0.27-0.42 ; p < 0.05) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกบัความพึงพอใจในงานโดยรวม ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส 
รายไดข้องครอบครัว จาํนวนผูอ้ยู่ในความอุปการะและการอบรม (p > 0.05) นอกจากนั้นยงัพบว่า ตวัแปร
พยากรณ์ท่ีมีความสามารถในการทาํนายความพึงพอใจในงานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพญาไท 2 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงถึงการยอมรับของหวัหนา้หอผูป่้วยและพยาบาลประจาํการ
รู้สึกถึงความสําเร็จในการปฏิบติังานซ่ึงจะเป็นแรงจูงใจให้พยาบาลประจาํการมองเห็นคุณค่าของตน เกิดความ
ภาคภูมิใจ และส่งผลใหมี้ความพงึพอใจในงาน  พร้อมท่ีจะปฏิบติังานใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความพึง
พอใจในงานพยาบาลของงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ได ้
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถนาํไปปรับปรุง และแกไ้ข เพื่อนาํไปใชใ้นการทาํงานต่อไปได ้
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 3.  ผูบ้ริหารสามารถนาํผลการศึกษาท่ีได ้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลและบุคลากรในหน่วยงาน อนัจะส่งผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและองคก์ารต่อไป 
 4.  ผูบ้ริหารสามารถนาํจุดเด่นดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร เช่น ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ดา้นการ
บริหารงานบุคคลใชใ้นการประชาสัมพนัธ์องคก์ร เพื่อสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาสู่องคก์รได ้
เพือ่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัขององคก์ร 
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การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต 
อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ* 

The Par ticipation of Community Leaders in Local Development of Sub-distr ict 
Administrative Organization in Bangplee Distr ict, Samutprakan Province 

 
      นางสาวรักยิม้  เฮงหลี** 

Miss Rakyim  Henglee 
 
บทคดัย่อ  
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปริมาณการใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วมลกัษณะต่างๆ ของผูน้าํ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
2) เพือ่ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 3) เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของ
ผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาท่ี
อาศยัอยูใ่นชุมชน ตาํแหน่งผูน้าํชุมชน และระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งผูน้าํชุมชน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาํบล กํานัน และผูใ้หญ่บ้านในอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 249 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ีร อยละ ค าเฉล่ีย ส วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติเพื่อการทดสอบค่าที และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินมากท่ีสุด คือ 
รูปแบบท่ี 3 การมีส่วนร่วมการวางแผน 2) ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 3) ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาท่ีอาศยัในชุมชน ตาํแหน่งผูน้าํชุมชน และ
ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
Abstract  
 The objectives of this research were to 1) expore the quantity of participation pattern using in local 
developing of community leaders to Sub-district administrative Organization in Bangplee district, Samutprakan 
Province 2) expore the level of participation of community leaders, and 3) compare participation of community 
leaders’ level across gender, age, educational level, income, duration of living in the community, position of 
community leaders, and period of being community leaders. The 249 samples were Members of Sub-district 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Administrative Councils, Village-chief and Sub-village chief. Data was collected by chick list questionnaire, 
and was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA.  
 The results of this study revealed that 1) the community leaders used pattern 3 : participation in 
planning, the most, to developing the local 2) the level of participation was moderate, 3) the level of 
participation of the community leaders were different across gender age, educational level, income, duration of 
living in the community, position of community leaders, and period of being community leaders at the level of 
statistical significance 0.05. 
 
ความนํา  
 ปัจจุบนัไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2550  ซ่ึงกาํหนดเร่ืองการปกครอง
ทอ้งถ่ินไวใ้นหมวด 14 มาตรา 281 - 290 โดยใหค้วามสาํคญักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และไดก้ล่าวถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนไว ้ โดยเฉพาะมาตรา 287 ท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้
ประชาชนมีส่วนร่วมดงักล่าวไวด้ว้ย  ในกรณีท่ีการกระทาํขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งถ่ินในสาระสําคญั  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแจง้ขอ้มูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระทาํการเป็นเวลาพอสมควร  และในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจาก
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตอ้งจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทาํนั้น 
หรืออาจจดัใหป้ระชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตดัสินใจกไ็ด ้ ทั้งน้ี  ตามท่ีกฎหมายบญัญติั  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งรายงานการดาํเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจดัทาํงบประมาณ  การใชจ่้าย  และผลการดาํเนินงาน
ในรอบปี  เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาํกบัการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(มาตรา 287) ท่ีสาํคญัในมาตรา 288 วรรคสอง  ไดก้ล่าวถึง  การบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ตอ้งมีองคก์รพทิกัษร์ะบบคุณธรรมของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อสร้างระบบคุม้ครองคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคล (บุญยิง่  ประทุม, 2551, หนา้ 1-2)   

การปกครองระบอบในประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชนนบัเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัของการ
พฒันา  นกัวิชาการรัฐศาสตร์บางกลุ่มถือว่าสังคมใดจะมีระดบัความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือตํ่าพิจารณาไดจ้าก
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ทั้งน้ีเพราะการพฒันาทางการเมือง  คือ  การทาํใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง  ดงันั้นความสําเร็จของการพฒันาทางการเมืองจึงข้ึนอยู่กบัระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนเป็นสาํคญันัน่เอง (สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์ 2545, หนา้ 371)  
  ปัจจุบนัรัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอยา่งมาก โดยใหค้วามสาํคญักบัการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพฒันา  เร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ  การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล  และการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ฯลฯ  ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระแสท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจจาก
หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้ งภาครัฐและเอกชน  ท่ีผ่านมาพบว่าอุปสรรคและปัญหาของการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามหลกัการกระจายอาํนาจท่ีสาํคญัประการหน่ึงก็คือ  ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีส่วนร่วม
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ทางการเมือง (โกวิทย ์ พวงงาม, 2544, หนา้ 188)  ดงันั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงรูปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีความเป็นประชาธิปไตย     มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ซ่ึง
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีถูกนาํมาพิจารณาปรับปรุงดว้ย โดย
มุ่งหวงัใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน  แต่ปัจจุบนัยงัพบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมยงัมี
อุปสรรคอยูม่าก ดงันั้นจึงตอ้งหาแนวทางใหป้ระชาชน  เขา้มามีส่วนร่วมใหม้ากยิง่ข้ึน  

จะเห็นไดว้่า  ความเป็นผูน้าํชุมชนมีบทบาทและมีอิทธิพลท่ีสําคญัยิ่งต่อการพฒันาทอ้งถ่ินเพราะภาวะ
ผูน้าํ  หรือจาํนวนผูน้าํประเภทต่างๆ  ยิง่มีมากเท่าใด  ก็จะยิง่ทาํใหก้ารพฒันามีระดบัสูงมากข้ึนเท่านั้น  ทั้งน้ีเพราะ
ผูน้าํมกัจะเป็นคนท่ีมีคุณภาพ  สามารถรวบรวมผูค้นใหก้ลายเป็นกลุ่มคนจาํนวนมาก  จึงทาํงานใหญ่หรืองานท่ีมี
ปริมาณมากได้  นอกจากนั้นด้วยบารมีของผูน้าํ  ทาํให้คนท่ีมารวมตวักนัทาํงานอย่างทุ่มเทเพ่ือผูน้าํ จึงทาํให้
เกิดผลดีแก่การพฒันา (สญัญา  สญัญาวิวฒัน,์ 2540, หนา้ 17) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า  ควรท่ีจะทาํการวิจยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษา  
เพือ่นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการพฒันาดา้นการมีส่วนร่วมของ
ผูน้าํชุมชนมากยิง่ข้ึน ตลอดจนพฒันาการบริหารใหเ้กิดประโยชนม์ากข้ึนในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1.  เพื่อศึกษาปริมาณการใชรู้ปแบบการมีส่วนร่วมลกัษณะต่างๆ ของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 

2.  เพือ่ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
เขตอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ในด้านร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และร่วมรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน 

3.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีตวัแปรภูมิหลงัต่างกนั อนัไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  
รายได ้ ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน  ตาํแหน่งผูน้าํชุมชน  และระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งผูน้าํชุมชน 

 
ขอบเขตการวจิยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  ผูน้าํชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล กาํนัน  
ผูใ้หญ่บา้น  ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํนวน 6 แห่ง  รวมจาํนวนทั้งส้ิน 249 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลราชาเทวะ 
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ตอนท่ี 3 ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ราชาเทวะ 
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรโดยตรงทุกพ้ืนท่ีท่ีทาํการวิจยั พร้อมทั้งช้ีแจงความมุ่ง
หมายของการวิจยั แนวทางการตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 249 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามคืน  249  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีอาศยั
ในชุมชน ตาํแหน่งผูน้าํชุมชน และระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งผูน้าํชุมชน 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัเป็นคาํถามเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมจาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน (S.D) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันา  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test และ F-test เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
สรุปผลการวจิยั  
 การวิเคราะหข์อ้มูลในบทท่ี 4 สรุปผลการวิจยัไวด้งัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ในภาพรวมปรากฏผลดงัน้ี 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  มีจาํนวนทั้งส้ิน  249  คน  ประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี  มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 5,001 - 
10,000 บาท  เขา้มาอาศยัอยู่ในชุมชน ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ มากกว่า 10 ปี  ดาํรงตาํแหน่ง
สมาชิก อบต. และมีระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งระหว่าง 6 - 10 ปี  
 
 2. ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการพฒันาท้องถิน่ 
  2.1 การมส่ีวนร่วมในลักษณะต่าง  ๆ ในภาพรวม 
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   ภาพรวมลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน ขององค์การบริหารส่วน
ตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  ผลปรากฏว่า  ลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ีผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมากท่ีสุด คือ ร่วมวางแผน  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าร้อยละนอ้ยท่ีสุด คือ 
ร่วมรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน 
  2.2 การมส่ีวนร่วมในลกัษณะต่าง  ๆ เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน 
   ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ปรากฏผลดงัน้ี 
   2.2.1 ด้านการพฒันาสาธารณูปโภคและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 
    ลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ีผูน้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ขององค์การ
บริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นการพฒันาสาธารณูปโภคและโครงสร้างขั้น
พ้ืนฐาน ในภาพรวม  พบว่า  ผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนมากท่ีสุด  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าร้อยละนอ้ยท่ีสุด คือ 
ร่วมรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน 
   2.2.2 ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแขง็ ปลอดภยั และน่าอยู่ 
    ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ  ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเขม้แข็ง ปลอดภัย และ  น่าอยู่  ใน
ภาพรวม  พบว่า  ผูน้ําชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนมากท่ีสุด  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าร้อยละน้อยท่ีสุด คือ  ร่วม
รับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน 
   2.2.3 ด้านการพฒันาภูมทิศัน์ และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ  ด้านการพฒันาภูมิทศัน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวม  พบว่า  ผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน มากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าร้อยละนอ้ยท่ีสุด 
คือ  ร่วมรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน 
   2.2.4 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
    ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาพรวม  พบว่า  ผูน้าํ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน มากท่ีสุด  ส่วนขอ้ท่ีมีคา่ร้อยละนอ้ยท่ีสุด คือ  ร่วมรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน 
   2.2.5 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาส หรือวันสําคัญต่าง  ๆและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณขีองท้องถิน่ 
    ลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาส  หรือวนัสาํคญัต่างๆ  และ
การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน ในภาพรวม  พบว่า  ผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน มากท่ีสุด   
ส่วนขอ้ท่ีมีคา่ร้อยละนอ้ยท่ีสุด คือ ร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน   
 3. ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการพฒันาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ 
บางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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  3.1 ระดับการมส่ีวนร่วมในลักษณะต่าง  ๆในภาพรวม และพจิารณาเป็นรายด้าน 
   ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  ในลกัษณะต่างๆ ในภาพรวม 
   จากการวิจยัพบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 6 คือ ร่วมใหแ้ละรับผลประโยชน ์ส่วนขอ้ท่ีมีคา่เฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 4 ร่วมดาํเนินการ 
  3. 2 ด้านการพฒันาสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพื้นฐานระดับการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาในลักษณะร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
   จากการวิจยัพบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 1 คือดา้นการพฒันาสาธารณูปโภค และ
โครงสร้างขั้นพื้นฐาน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 5 ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาส หรือวนั
สาํคญัต่างๆ และการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ิน 
  3.3 ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภยั และน่าอยู่ 
   จากการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา ในภาพรวม  พบว่า  
ระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบั
การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี ขอ้ท่ี 6 คือ ร่วมใหแ้ละรับผลประโยชน์ ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ี 5  ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
  3.4  ด้านการพฒันาภูมทิศัน์  และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   จากการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันาภูมิทศัน์และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวม  พบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณา
รายดา้นจาํแนกตามยทุธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมผูน้าํชุมชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 1 
คือ ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือขอ้ท่ี 4 ร่วมดาํเนินการ    
  3.5 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
   จากการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันาในด้านการพฒันา
คุณภาพชีวิต ของผูน้าํชุมชนในภาพรวม  พบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนก
ตามยุทธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 5  คือ ร่วม
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล   ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือขอ้ท่ี 1ร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  
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 3.6 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเน่ืองในโอกาส  หรือวันสําคัญต่าง  ๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิน่ 
   จากการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา ในภาพรวม  พบว่า  
ระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้นจาํแนกตามยุทธศาสตร์การพฒันา พบว่า ระดบั
การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ขอ้ท่ี 3  คือ ร่วมวางแผน   ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือ
ขอ้ท่ี  2  ร่วมตดัสินใจ 
 4. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมของผู้นําชุมชนในการพฒันาท้องถิน่ 
  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของตวัแปรการมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั  
สรุปไดด้งัน้ี  
  4.1  เพศ  ในภาพรวม  ผูน้าํชุมชนทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  
สรุปผลได้ว่ า   ผู ้นํา ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง ถ่ิน  ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชาชน และดา้นการส่งเสริมกิจกรรม
เน่ืองในโอกาส หรือวนัสําคญัต่างๆ และการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินไม่แตกต่างกนั และมีส่วน
ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดา้นการพฒันาสาธารณูปโภคและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และดา้นการเสริมสร้างให้
ชุมชนเขม้แขง็ ปลอดภยั และน่าอยู ่แตกต่างกนั 
  4.2 อายุ  ในภาพรวม  ผูน้าํชุมชนท่ีมีอายตุ่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปผลไดว้่า  ผูน้าํ
ชุมชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั 
  4.3 ระดับการศึกษา  ในภาพรวม  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น  สรุปผลไดว้า่  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั 
  4.4 รายได้ต่อเดือน  ในภาพรวม  ผูน้ําชุมชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น  สรุปผลไดว้่า  ผูน้าํชุมชนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั 
  4.5 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน  ในภาพรวม  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ต่างกนั  
มีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 
แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปผลไดว้่า  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนต่างกนั มีส่วน
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ร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการทั้ง 5 ดา้น
แตกต่างกนั 
  4.6 การดํารงตําแหน่งในชุมชน  ในภาพรวม  ผูน้าํชุมชนท่ีมีตาํแหน่งในชุมชนต่างกนั  มีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปผลไดว้่า  ผูน้าํชุมชนท่ีมีตาํแหน่งในชุมชนต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั 
  4.7 ระยะเวลาของการดาํรงตําแหน่ง ในภาพรวม  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระยะเวลาของการตาํแหน่งต่างกนั  มี
ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่าง
กนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  สรุปผลไดว้่า  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่งต่างกนั มีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการทั้ง 5 ดา้นแตกต่าง
กนั 
 
อภปิรายผล  
 ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอการอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัต่อไปน้ี   
 ผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัเร่ือง  การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ใน
เขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ มีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบาง
พลี จงัหวดัสมุทรปราการ  ทั้ง 5 ลกัษณะ ผลปรากฏว่า  ลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ีผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมากท่ีสุด คือ ลกัษณะการร่วมวางแผน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูน้าํ
ชุมชนส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อการ มีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อเตรียมการพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ และ
ลกัษณะท่ีผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ลกัษณะการร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่ ยงัไม่ไดค้าํนึงถึงและตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดการดาํเนินกิจกรรมท่ีองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลจดัข้ึน  จึงส่งผลใหล้กัษณะการมีส่วนร่วมรับผิดขอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนมีระดบัการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัตํ่า  
 2) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั อนัไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน การดาํรงตาํแหน่งในชุมชน และระยะเวลา
ของการดาํรงตาํแหน่ง พบวา่ 
  ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศต่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขต
อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวาณี    แสนมหาชยั (2542) ผล
การศึกษาพบวา่  เพศ  มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุขมูลฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ผูน้าํชุมชนท่ีมีอายุต่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขต
อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของธชัฤทธ์ิ  ปนารักษ ์(2540, หนา้ 
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42) พบว่า  อายท่ีุแตกต่างกนัของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีผลทาํใหร้ะดบัการมีส่วนร่วมในการจดัทาํ
แผนตาํบลแตกต่างกนั โดยท่ีสมาชิกท่ีมีอายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี  มีระดบัการมีส่วนร่วมสูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆ   
  ผูน้าํชุนชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวาณี  แสนมหาชยั (2542) 
พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุขมูลฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
  ผูน้าํชุมชนท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนํ้าใจ เผอืกเสน่ห์ (2544) 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อการ
บริหารงานพฒันาทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  รายได ้
  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ต่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของยุพิน  
ระพิพนัธ์ุ (2544 : บทคดัย่อ) ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยของกลุ่ม
ประชากร ไดแ้ก่  ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน  
  ผูน้าํชุมชนท่ีมีตาํแหน่งในชุมชนต่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสนิท สุทนต ์(2544 
: บทคดัยอ่) ผลการศึกษาพบว่า  ตาํแหน่งทางสังคมในชุมชนของผูน้าํชุมชน และตาํแหน่งในศูนยก์ารศึกษาชุมชน
มีความสมัพนัธก์บัการดาํเนินงานในกระบวนการจดัตั้งและพฒันาศูนยก์ารศึกษาชุมชน 
  ผูน้าํชุมชนท่ีมีระยะเวลาของการตาํแหน่งต่างกนั  มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุพจน์  บุดดา
นอ้ย (2550) ผลการศึกษาพบว่า  ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการป้องกนั
และควบคุมโรคไขห้วดันกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําการวจิยัไปใช้ 
  1.1 จากการวิจยัพบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ  ทั้ง 6 ลกัษณะ ผลปรากฏว่า  ลกัษณะท่ีผูน้าํชุมชนมีส่วน
ร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ลกัษณะการร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน  ดงันั้น องค์การบริหารส่วนตาํบลควรมีการจดั
ประชุม อบรม หรือสัมมนาผูน้าํชุมชน เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบัการร่วมรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน  ในการท่ีจะทาํ
ใหผู้น้าํชุมชนไดท้ราบและตระหนกัถึงผลของการร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน  นอกจากน้ีองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลควรมีการปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยเฉพาะการร่วม
คน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  และการร่วมวางแผน เพื่อใหผู้น้าํชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมเป็นผู ้
จดักิจกรรมในพื้นท่ีของตนเอง  ซ่ึงจะเป็นผลใหผู้น้าํชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนมากยิง่ข้ึน 
  1.2 จากการวิจยัพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ดา้นตวัแปร  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน การดาํรงตาํแหน่งในชุมชน 
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และระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่ง พบว่า  ผูน้าํชุมชนท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ระยะเวลาท่ี
อาศยัอยู่ในชุมชน การดาํรงตาํแหน่งในชุมชน และระยะเวลาของการดาํรงตาํแหน่ง  ต่างกนั  มีส่วนร่วมในการ
พฒันาทอ้งถ่ินโดยรวมต่างกนั  ดงันั้น  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ควรมีการประชุมทาํความเขา้ใจร่วมกนัระหว่าง
ผูน้าํชุมชนกบัทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน  เพื่อใหผู้น้าํชุมชนมองเห็นความสาํคญัของการ
จดักิจกรรมพฒันาทอ้งถ่ิน  เพื่อใหผู้น้าํชุมชนยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการจดักิจกรรมพฒันาทอ้งถ่ิน  อยา่งจริงจงั
และต่อเน่ือง  อนัจะนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
  จากการศึกษาเร่ือง  การมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน  ขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  1) ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการท่ีจะส่งเสริมใหผู้น้าํชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  2)  ควรทาํวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงของประชากรท่ีศึกษา  
เพือ่นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ลกัษณะการมีส่วนร่วม  แลว้นาํผลมาเปรียบเทียบกบัการวิจยัในคร้ังน้ี 
  3)  ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ  ท่ีอาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่นใน
หา้งสรรพสินคา้เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อ
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแฟชั่นของวยัรุ่น  จาํแนกตามประชากรศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 369 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่นในหา้งสรรพสินคา้เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทเคร่ืองประดบัแฟชัน่ท่ีวยัรุ่นชอบซ้ือมากท่ีสุดคือ สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ สร้อยขอ้
เทา้ ปริมาณการซ้ือเคร่ืองประดบัแต่ละคร้ังเป็นจาํนวน 2 ช้ิน วตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือเกิดจากความพอใจหรือ
พบของถูกใจจึงซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่คือ 2 - 3 คร้ัง / สัปดาห์ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่วยัรุ่นจะคิดถึงรูปลกัษณ์และสีสันถูกใจเป็นอนัดบัแรก บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ 
เพื่อน ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่แต่ละคร้ังเป็นจาํนวน 50 - 100 บาท สถานท่ีในการเลือกซ้ือสินคา้
เคร่ืองประดบัแฟชั่นมากท่ีสุดคือ ร้านคา้ท่ีขายเฉพาะ ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่น ในดา้น
ผลิตภัณฑ์ และด้านพนักงานอยู่ในระดับมาก  สําหรับ ด้านราคา ด้านการจัดจาํหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น  จาํแนกตามประชากรศาสตร์  พบว่า ลูกคา้วยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่วยัรุ่น ดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   ลูกคา้วยัรุ่นท่ีมี
อาย ุและระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการจดั
จาํหน่ายแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และลูกคา้วยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อการ

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
Abstract 
 This research aimed to study the behavior of adolescent purchase decision of fashion accessories in 
department store in Pathumwan district, Bangkok, to study the customers’ opinion about adolescent purchasing 
decision of fashion accessories, and to compare the marking mix factors about adolescent purchase decision of 
fashion accessories, classified by demographic traits. The 369 samples were collected. The questionnaire was 
used as a research tool. Data were analyzed to obtain frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and analysis of variance. 
 The results of this research showed that the behavior of  adolescent purchase decision  of  fashion  
accessories indicated that mostly preferable types of the fashion accessories included  necklaces, wristlets and 
ankle-laces, about 2 pieces were bought for each purchase, the purpose of adolescent purchase decision of  
fashion accessories were met at their own satisfaction, frequent purchases were made about 2-3 times per week,  
adolescent purchase decision were influenced by the color and features of products influenced for the first 
priority, and mostly in fluenced by friends, the purchasing budget was 50-100 Baht, and the place for 
purchasing was the special store. The customers’ opinions about adolescent purchasing decision of fashion 
accessories were at high level in aspects of product and personnel, and at moderate level aspects of price, place, 
and marketing promotion. The comparison results of the marking mix factors about adolescent purchase 
decision of fashion accessories, classified by demographic traits showed that adolescent customer with different 
sex had the purchase decision of fashion accessories in product aspect  with statistical difference at significance 
level of 0.05. The adolescent customer with different age and education level had the purchase decision of 
fashion accessories in aspects of product and place with statistical difference at significance level of 0.05. The 
adolescent customer with different career had the purchase decision of fashion accessories in aspect of 
marketing promotion with statistical difference at significance level of 0.05. In the first times of the decision 
buying of fashion accessories of adolescence were the most influence persons were friends, the expenditure in 
each buying of the fashion accessories was 50-100 Baht, The mostly preferable location for buying of fashion 
accessories of adolescence was a special store. (2) The marketing mix factors affected to behavior decisions 
buying of fashion accessories of adolescence in department store, Pathumwan district, Bangkok were as Product 
and People factors were very important level and Prices, Place and Promotion factors were moderate important 
level and (3) The comparison hypothesis testing of the Marketing Mix factors affected to behavior decisions 
buying of fashion accessories of Adolescence in department store, Pathumwan district, Bangkok by distinguish 
demographics characteristic found that  the differential of gender affected to behavior decisions buying of 
fashion accessories of adolescence in product aspects of the marketing mix factors were differential matches 
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statistic significant at the level of 0.05, The differential of age and educational level affected to behavior 
decisions buying of fashion accessories of adolescence in product and place aspects of the marketing mix 
factors were differential matches statistic significant at the level of 0.05 and The differential of occupation 
affected to behavior decisions buying of fashion accessories of adolescence in promotion aspects of the 
marketing mix factors were differential  matches statistic significant at the level of 0.05. 
 
ความนํา 
 เคร่ืองประดบั ถือว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่มากบัมนุษยแ์ทบจะทุกคนเลยก็ว่าได ้เคร่ืองประดบัเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีเสริมบุคลิกภาพให้กับมนุษย์ได้ดี และโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็มักจะเห็นผู ้คนสวมใส่
เคร่ืองประดบักนัแทบทั้งส้ินตั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพ ์ก็มีการร้อยกระดูกสัตวรู์ปต่างๆ งาชา้ง ขนนก ทาํเป็นสร้อย
คลอ้งคอบา้ง มว้นกบัผมเป็นจุกบา้ง  และเคร่ืองประดับเหล่าน้ีก็ยงัแสดงถึงความสามารถในการล่าสัตวไ์ดม้าก
นอ้ยของครอบครัวนั้นๆ ดว้ย 
 จนมาในอีกยุคสมยัหน่ึงทั้งตอนตน้และตอนปลายของกรุงรัตน์โกสินทร์เคร่ืองประดบัมกัจะนิยมสวม
ใส่เฉพาะผูท่ี้มีฐานะ ขา้ราชการชั้นสูง หรือผูท่ี้มีชาติตระกลู ระดบัเจา้ขนุมูลนายหรือเจา้พระยา โดยมกัจะนิยมสวม
ใส่เคร่ืองประดบัท่ีทาํมาจากโลหะประเภท ทอง นาค และเงิน ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ ต่างหู แหวน สร้อยขอ้มือ 
กาํไลขอ้มือ และอ่ืนๆ ถา้เด็กๆ ก็จะสวมใส่เป็นกาํไลขอ้เทา้ นอกจากจะเพ่ือความสวยงามแลว้ ยงัเป็นการบ่งบอก
ถึงฐานะของครอบครัวดว้ย เพราะราคาของเคร่ืองประดบัเหล่าน้ีจะมีราคาท่ีสูง ยคุปัจจุบนั ไม่ว่าใครกส็ามารถท่ีจะ
หาเคร่ืองประดบัท่ีจะมาตกแต่งสวมใส่กันได  ้เน่ืองจากเคร่ืองประดับในยุคปัจจุบนัมีการทาํจากโลหะอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากโลหะประเภท ทอง นาค และเงิน มาเป็นโรเดียม ชุบเงิน ชุบทอง สายหนัง และอ่ืนๆ ท่ีทาํให้
เคร่ืองประดบัมีราคาถูกลงและสวยงาม ทนัยคุทนัสมยั ไดก้บัทุกเพศ ทุกวยั เวน้แต่จะเลือกสรรตามความเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัมีการตกแต่งประดบัประดาไปดว้ย เพชร ทบัทิม หิน  หอย แกว้ คริสตนั ลูกปัด และอ่ืนๆ อีกมากมาย  
จึงทาํใหเ้คร่ืองประดบัมีความแปลกตาและดูสวยงามมากข้ึน (เกสร  ธีตะจารี, 2543, หนา้ 3)  
 จากสถิติของสาํนกันายกรัฐมนตรี เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายถือเป็นหมวดสินคา้ท่ีมียอดค่าใชจ่้ายต่อคน
ต่อปีสูงเป็นอนัดบัท่ี 4 จากทั้งหมด 12 รายการ จึงนบัไดว้่าเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายเป็นสินคา้ท่ีน่าจบัตามองเป็น
อยา่งมาก อีกทั้งเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายนบัเป็นสินคา้ในกลุ่มท่ีสามารถแสดงออกถึงภาพลกัษณ์ของผูใ้ชไ้ดเ้ป็น
อยา่งดี โดยมีลกัษณะเป็นสินคา้ท่ีคนอ่ืนเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนขณะท่ีใชห้รือซ้ือ เป็นสินคา้ท่ีใชผู้บ้ริโภคบางกลุ่มหรือ
ไม่ใช่ทุกคนจะใชไ้ด ้และเป็นสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ของผูใ้ชอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นท่ีค่าใชจ่้ายส่วน
ใหญ่จะหมดไปกบัการซ้ือสินคา้แฟชั่นประเภทเคร่ืองแต่งกายและความบนัเทิงต่างๆ อีกทั้งวยัรุ่นเป็นช่วงวยัท่ี
กาํลงัคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้เก่ียวกบัตนเองของวยัรุ่น และความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเองจะเป็นมูลเหตุพื้นฐานท่ีส่งผลไปถึงรสนิยมในการใช้สินคา้แฟชั่นต่างๆ  ของวยัรุ่น ไม่ว่าจะเป็นทรงผม 
เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ เคร่ืองประดบั เพลงท่ีชอบฟัง หรือแมแ้ต่กีฬาท่ีชอบเล่น นอกจากน้ีวยัรุ่นยงัเป็นกลุ่ม
คนท่ีนิยมและมีแนวโนม้ในการเปิดรับนวตักรรมหรือสินคา้ใหม่ไดง่้ายกว่าคนกลุ่มอ่ืน หรือเรียกว่ากลุ่มนกับุกเบิก 
ซ่ึงกลุ่มนกับุกเบิกน้ีมีความสําคญัต่อการตลาดมาก โดยเฉพาะสินคา้แฟชัน่ เน่ืองจากเป็นคนกลุ่มแรกท่ีซ้ือสินคา้
แฟชัน่แบบใหม่ท่ีออกวางจาํหน่าย เป็นเสมือนผูเ้บิกทางทาํใหสิ้นคา้แฟชัน่แบบใหม่เป็นท่ีรู้จกัของคนอ่ืนทัว่ไปใน
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สังคม ปฏิกิริยาของคนกลุ่มน้ีมีผลต่อสินคา้แฟชัน่แบบใหม่จึงนบัวา่สาํคญัมาก เพราะอาจหมายถึงความสาํเร็จหรือ
ความลม้เหลวของสินคา้ได ้
 จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดขา้งต้น จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่นในหา้งสรรพสินคา้ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ว่ามีพฤติกรรมการซ้ืออยา่งไร มี
ปัจจยัใดบา้งท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของวยัรุ่น 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่นในหา้งสรรพสินคา้เขตปทุม
วนั  กรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น 
จาํแนกตามประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ผูบ้ริโภคกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย วยัรุ่นท่ีซ้ือหรือเคยใช้เคร่ืองประดับแฟชั่นใน
หา้งสรรพสินคา้เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มวัยรุ่นท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือเคร่ืองประดับแฟชั่นใน
ห้างสรรพสินคา้เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) 
เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากร แต่ทราบวา่มีจาํนวนมาก 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามปลายปิดท่ีผูศึ้กษาดาํเนินการสร้าง
ตามหลกัการทางทฤษฎี โดยแบบสอบถามมี 3 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
และรายไดต่้อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 
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 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดับแฟชั่นของวยัรุ่น ซ่ึงประกอบดว้ย ประเภทของ
เคร่ืองประดบั วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ การตดัสินใจซ้ือ ปริมาณการซ้ือ สถานท่ีท่ีซ้ือ ฯลฯ จาํนวน 10 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา 
การจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงานขาย ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบัของ ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 16 ขอ้  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีซ้ือ
เคร่ืองประดับแฟชั่น ในห้างสรรพสินคา้เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่ม
ตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 369 ชุด แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน t-test และ F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปโดยใชค้วามถ่ี  และคา่ร้อยละ 
 2.  วิเคราะหพ์ฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ 
 3.  วิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 4.  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น จาํแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยใช้  t-test และ F-test และ
เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบวา่ค่าเฉล่ียคู่ใดท่ีแตกต่างกนั ใชว้ิธีของ Turkey (Turkey’s HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ตอนที ่1  การวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน และระดบัการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ18 - 21 ปี ทาํอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนอยู่
ระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับแฟช่ันของวัย รุ่นใน
ห้างสรรพสินค้าเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่นในหา้งสรรพสินคา้
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทเคร่ืองประดบัแฟชัน่ท่ีวยัรุ่นชอบซ้ือมากท่ีสุดคือ สร้อยคอ สร้อย
ขอ้มือ สร้อยขอ้เทา้ มีจาํนวน 147 คน ปริมาณการซ้ือเคร่ืองประดบัแต่ละคร้ังเป็นจาํนวน 2 ช้ิน วตัถุประสงคใ์น
การเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่เกิดจากความพอใจหรือพบของถูกใจจึงซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่
คือ 2-3 คร้ัง / สัปดาห์ โดยมีความช่ืนชอบเคร่ืองประดบัตามความพอใจ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแฟชั่น 
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วยัรุ่นจะคิดถึงรูปลกัษณ์และสีสันถูกใจเป็นอนัดบัแรก บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่มากท่ีสุดคือ เพ่ือน คา่ใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่แต่ละคร้ังละเป็นจาํนวน 50-100 บาท ถา้มีวงเงิน
ในการเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัแฟชัน่เป็นส่ิงแรกท่ีจะเลือกซ้ือและสถานท่ีท่ีจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่
มากท่ีสุดคือ ร้านคา้ท่ีขายเฉพาะ 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองประดบัแฟช่ันของวยัรุ่นในห้างสรรพสินค้าเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์  มีปัจจยัดงัต่อไปน้ี สินคา้มีคุณภาพ รูปลกัษณ์สวยงาม สีสันถูกใจ แปลกใหม่ ไม่เหมือน
ใคร ตามแฟชั่น และมีให้เลือกครบครัน กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสําคญัในระดับ
ค่อนขา้งมาก 
 ด้านราคา มีปัจจยัดงัต่อไปน้ี ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และราคาถูกเพราะสินคา้เกรดตํ่า กลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง 
 ด้านการจัดจําหน่าย  มีปัจจยัดงัต่อไปน้ี ราคา บรรยากาศร้านตกแต่งน่าสนใจ ทาํเลท่ีตั้ งไปมาสะดวก 
และปัจจยัการจดัวางสินคา้สะดวกต่อการเลือกซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญัใน
ระดบัปานกลาง 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีปัจจยัดงัต่อไปน้ี มีของสมนาคุณใหก้บัลูกคา้ช่วงเทศกาล สมาชิกมีส่วนลด 
มีการสะสมแตม้เพื่อมาแลกของรางวลั  และมีการแจกใบปลิวแนะนาํสินคา้ใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง 
 ด้านพนักงาน  มีปัจจยัดงัต่อไปน้ี มีพนกังานดูแล คอยใหค้าํแนะนาํ และพนกังานยิ้มแยม้แจ่มใส กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่ใหค้วามสาํคญัในระดบัค่อนขา้งมาก 
 ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองประดบัแฟช่ันของวยัรุ่น จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1.  เพศ 
  1.1  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นผลิตภณัฑ ์  พบว่า วยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้สินคา้มีคุณภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนในหวัขอ้รูปลกัษณ์
สวยงาม สีสันถูกใจ หวัขอ้แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร หวัขอ้ตามแฟชัน่ และหวัขอ้มีใหเ้ลือกครบครัน ไม่แตกต่าง
กนั  
  1.2  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชั่นของวยัรุ่น ดา้นราคา  พบว่า วยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้น
ราคา  ในหวัขอ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และหวัขอ้ราคาถูกเพราะสินคา้เกรดตํ่า  ไม่แตกต่างกนั 
  1.3  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชั่นของวยัรุ่น  ดา้นการจดัจาํหน่าย พบว่า วยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ ดา้นการจดัจาํหน่าย  ในหวัขอ้บรรยากาศร้านตกแต่งน่าสนใจ หวัขอ้ทาํเลท่ีตั้งไปมาสะดวก  และหวัขอ้การ
จดัวางสินคา้สะดวกต่อการเลือกซ้ือ ไม่แตกต่างกนั  
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  1.4  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชั่นของวยัรุ่น  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า วยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีของสมนาคุณใหก้บัลูกคา้ช่วงเทศกาล หวัขอ้สมาชิก มี
ส่วนลด  หวัขอ้มีการสะสมแตม้เพื่อมาแลกของรางวลั และหวัขอ้มีการแจกใบปลิวแนะนาํสินคา้ใหม่  ไม่แตกต่าง
กนั 
  1.5  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ของวยัรุ่น  ดา้นพนกังาน พบว่า วยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้น
พนกังาน ในหวัขอ้มีพนกังานดูแล คอยใหค้าํแนะนาํ และหวัขอ้พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส  ไม่แตกต่างกนั 
 2.  อายุ 
  2.1  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอายุแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นผลิตภณัฑ ์  พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ในหัวขอ้สินคา้มีคุณภาพ หัวขอ้รูปลกัษณ์สวยงาม สีสันถูกใจ หัวขอ้ตามแฟชัน่ และหัวขอ้มีให้
เลือกครบครัน ไม่แตกต่างกนั และในหวัขอ้แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แตกต่างกนั 
  2.2  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอายุแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นราคา  พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้น
ราคา แตกต่างกนั ในหวัขอ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และหวัขอ้ราคาถูกเพราะสินคา้เกรดตํ่า ไม่แตกต่างกนั 
  2.3  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้น
การจดัจาํหน่าย พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการจดัจาํหน่าย 
ในหวัขอ้บรรยากาศร้านตกแต่งน่าสนใจ และหวัขอ้การจดัวางสินคา้สะดวกต่อการเลือกซ้ือ ไม่แตกต่างกนั และ
ในหัวขอ้ทาํเลท่ีตั้ งไปมาสะดวก แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
  2.4  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด พบว่า  วยัรุ่นท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้มีของสมนาคุณใหก้บัลูกคา้ช่วงเทศกาล หวัขอ้สมาชิก มีส่วนลด หวัขอ้มีการสะสม
แตม้เพื่อมาแลกของรางวลั และหวัขอ้มีการแจกใบปลิวแนะนาํสินคา้ใหม่ ไม่แตกต่างกนั  
  2.5  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้น
พนกังาน  พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นพนกังาน ในหวัขอ้มี
พนกังานดูแล คอยใหค้าํแนะนาํ  และหวัขอ้พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส ไม่แตกต่างกนั 
 3.  อาชีพ 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นผลิตภณัฑ ์  พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้สินคา้มีคุณภาพ หวัขอ้รูปลกัษณ์สวยงาม สีสันถูกใจ หัวขอ้แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร 
หวัขอ้ตามแฟชัน่ และหวัขอ้มีใหเ้ลือกครบครัน ไม่แตกต่างกนั 
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  3.2  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นราคา พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้น
ราคา ในหวัขอ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และหวัขอ้ราคาถูกเพราะสินคา้เกรดตํ่า ไม่แตกต่างกนั 
  3.3  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นการจดัจาํหน่าย พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชัน่ ดา้นการจดัจาํหน่าย  ในหวัขอ้บรรยากาศร้านตกแต่งน่าสนใจ หวัขอ้ทาํเลท่ีตั้งไปมาสะดวก  และหวัขอ้การ
จดัวางสินคา้สะดวกต่อการเลือกซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  3.4  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชั่นของวยัรุ่น ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหวัขอ้สมาชิกมีส่วนลด หวัขอ้มีการสะสมแตม้เพื่อมาแลกของ
รางวลั   และหวัขอ้มีการแจกใบปลิวแนะนาํสินคา้ใหม่ ไม่แตกต่างกนั และในหัวขอ้มีของสมนาคุณใหก้บัลูกคา้
ช่วงเทศกาล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
  3.5  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบั
แฟชั่นของวยัรุ่น ดา้นพนกังาน พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ 
ดา้นพนกังาน ในหวัขอ้มีพนกังานดูแลคอยใหค้าํแนะนาํ และหวัขอ้พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส ไม่แตกต่างกนั 
 4.  รายได้ต่อเดือน 
  4.1  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า วยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ในหวัขอ้สินคา้มีคุณภาพ หวัขอ้รูปลกัษณ์สวยงาม สีสันถูกใจ หวัขอ้แปลก
ใหม่ ไม่เหมือนใคร หวัขอ้ตามแฟชัน่ และหวัขอ้มีใหเ้ลือกครบครัน ไม่แตกต่างกนั 
  4.2  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นราคา พบว่า วยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นราคา ในหัวขอ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และหัวขอ้ราคาถูกเพราะสินคา้เกรดตํ่า ไม่
แตกต่างกนั 
  4.3  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั กับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นการจดัจาํหน่าย พบว่า วยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการจดัจาํหน่าย ในหวัขอ้บรรยากาศร้านตกแต่งน่าสนใจ หวัขอ้ทาํเลท่ีตั้งไป
มาสะดวก   และหวัขอ้การจดัวางสินคา้สะดวกต่อการเลือกซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
  4.4  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นการส่งเสริมการตลาด  พบว่า วยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหัวขอ้มีของสมนาคุณให้กบัลูกคา้ช่วงเทศกาล 
หวัขอ้สมาชิก มีส่วนลด หวัขอ้มีการสะสมแตม้เพื่อมาแลกของรางวลั และหวัขอ้มีการแจกใบปลิวแนะนาํสินคา้
ใหม่ ไม่แตกต่างกนั  
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  4.5  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั กับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นพนกังาน พบว่า วยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นพนกังาน ในหวัขอ้มีพนกังานดูแล คอยใหค้าํแนะนาํ และหวัขอ้พนกังานยิม้แยม้แจ่มใส 
ไม่แตกต่างกนั 
 5.  ระดับการศึกษา 
  5.1  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ด้านผลิตภณัฑ์ ในหัวขอ้รูปลกัษณ์สวยงาม สีสันถูกใจ หัวขอ้ตามแฟชั่น  และหัวขอ้มีให้
เลือกครบครัน ไม่แตกต่างกนั และในหวัขอ้สินคา้มีคุณภาพ และหวัขอ้แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
  5.2  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นราคา พบว่า วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นราคา ในหัวขอ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และหัวขอ้ราคาถูกเพราะสินคา้เกรดตํ่า ไม่
แตกต่างกนั 
  5.3  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นการจดัจาํหน่าย  พบว่า วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการจดัจาํหน่าย ในหวัขอ้บรรยากาศร้านตกแต่งน่าสนใจ และหัวขอ้การจดั
วางสินคา้สะดวกต่อการเลือกซ้ือ ไม่แตกต่างกัน และในหัวขอ้ทาํเลท่ีตั้ งไปมาสะดวก  แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  5.4  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชั่น ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในหัวขอ้มีของสมนาคุณให้กบัลูกคา้ช่วงเทศกาล 
หวัขอ้สมาชิก มีส่วนลด หัวขอ้มีการสะสมแตม้เพ่ือมาแลกของรางวลั และหวัขอ้มีการแจกใบปลิวแนะนาํสินคา้
ใหม่ ไม่แตกต่างกนั  
  5.5  ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น ดา้นพนกังาน พบว่า วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นพนกังาน ในหวัขอ้มีพนกังานดูแลคอยใหค้าํแนะนาํ และหวัขอ้พนกังานยิ้มแยม้แจ่มใส 
ไม่แตกต่างกนั 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  ลกัษณะโดยทัว่ไปและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่นในหา้งสรรพสินคา้เขต
ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 5,001 – 10,000 
บาท ซ่ึงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ประเภทสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ และสร้อยขอ้เทา้มากท่ีสุด 
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โดยมีปริมาณการซ้ือเคร่ืองประดบัแต่ละคร้ังจาํนวน 2 ช้ิน การตดัสินใจเลือกซ้ือเกิดจากความพอใจหรือพบของ
ถูกใจจึงซ้ือ โดยส่ิงแรกของการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่คือ รูปลกัษณ์และสีสันท่ีถูกใจ ส่วนปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่มากท่ีสุดคือ เพื่อน โดยมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
อยู่ระหว่าง 50 – 100 บาท และส่วนใหญ่มักจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดับแฟชั่นจากร้านค้าท่ีขายเฉพาะทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากความสวยงามในการตกแต่งร้าน มีการรับประกนัคุณภาพจากทางร้าน และความน่าเช่ือถือของร้านท่ี
จาํหน่าย จึงทาํให้เกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดซ้ื้อสินคา้จากร้านดงักล่าว  และลกัษณะสินคา้มีสีสันสดใสสะดุดตา  
ทนัสมยั  ไม่เหมือนใคร โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเคร่ืองประดบัแฟชัน่จากเพื่อน 
  จากผลการศึกษากล่าวไดว้่า ลกัษณะโดยทัว่ไปและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของ
วยัรุ่นในห้างสรรพสินคา้เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาณิสรา  ตงยิ่งศิริ 
(2548) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดับแฟชั่นในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนมากจะเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัจากความพอใจ  โดยส่ิงแรกท่ีจะตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ คือ  รูปลกัษณ์และสีสันท่ีถูกใจ และเป็นเคร่ืองประดบัท่ีทาํจากเงินแท ้ผูบ้ริโภค
ส่วนมากมกัจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัแฟชัน่ดว้ยตนเอง ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ดารา เพ่ือน 
หรือญาติพี่นอ้งไม่มีส่วนในการตดัสินใจมากเท่าใดนกั และค่าใชจ่้ายในการซ้ือแต่ละคร้ังอยูร่ะหว่าง 31-100 บาท 
โดยใชเ้งินสดซ้ือสินคา้เท่านั้น แต่ถา้หากผูบ้ริโภคมีวงเงินจาํกดัจะเลือกซ้ือเส้ือผา้สวยๆ เป็นอนัดบัแรก ผูบ้ริโภค
ส่วนมากจะเลือกสถานท่ีซ้ือสินคา้เคร่ืองประดบัแฟชัน่จากร้านคา้ท่ีขายเฉพาะ 
 2.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองประดับแฟชั่นของวัยรุ่นใน
หา้งสรรพสินคา้เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยในภาพรวมพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(production) ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่นอกจากจะใหค้วามสาํคญักบัเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปลกัษณ์และสีสันท่ีถูกใจและใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพ
ของสินคา้ และปัจจยัดา้นพนกังาน (personal) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะใหค้วามสาํคญักบัพนกังานขายท่ีมีความยิม้
แยม้แจ่มใส คอยใหค้าํแนะนาํดูแล ในระดบัค่อนขา้งมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบของเคร่ืองประดบั   การรับรองคุณภาพจากทางร้านคา้ ตราสินคา้ ความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์และปัจจยั
ดา้นพนกังานขาย มีส่วนช่วยในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของเคร่ืองประดบั ส่วนปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดั
จาํหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญัในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ยกนัมีราคาท่ีถูกกว่า  และการจดัจาํหน่ายและการ
ส่งเสริมการขายไม่สอดคลอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทาํเลท่ีตั้งและบรรยากาศภายในร้าน 
  จากผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติมา  ศรีบรรณสาร (2549) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดับมณีแทข้องผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัอญัมณีแทข้องผูห้ญิงวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่า ผูห้ญิงวยัทาํงาน
มีทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองประดบัแทโ้ดยรวม ซ่ึงมีทศันคติแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีทศันคติดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัสูงท่ีสุด โดยมีทศันคติดา้นการจดัจาํหน่ายตํ่าท่ีสุด และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้น
พบว่า (1) ดา้นผลิตภณัฑมี์ระดบัทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีทศันคติในเร่ืองเคร่ืองประดบัอญัมณีแท้
ตอ้งมีมาตรฐานเช่ือถือไดสู้งท่ีสุด โดยมีทศันคติต่อบรรจุภณัฑมี์ส่วนทาํใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึนในระดบัตํ่าสุด 
(2) ดา้นราคา มีระดบั ทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคติในเร่ืองเคร่ืองประดบัอญัมณีแทค้วรมีราคาท่ี
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เหมาะสมกบัคุณภาพสูงท่ีสุด โดยมีทศันคติในเร่ืองการใหช้าํระค่าเคร่ืองประดบัโดยแบ่งชาํระเป็นงวดในระดบั
ตํ่าสุด (3) ดา้นการจดัจาํหน่าย  มีระดบัทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคติในเร่ืองร้านจาํหน่ายควรมี
ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีและเป็นมาตรฐานสูงท่ีสุด โดยมีทศันคติในเร่ืองการจาํหน่ายเคร่ืองประดบัอญัมณี
ผ่านอินเตอร์เน็ตมีความน่าเช่ือถือในระดบัตํ่าสุด (4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัทศันคติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีทัศนคติในเร่ืองบุคลิกภาพของพนักงานขายมีส่วนช่วยในเร่ืองของความน่าเช่ือถือของ
เคร่ืองประดบัสูงท่ีสุด โดยมีทศันคติในเร่ืองการโฆษณาเคร่ืองประดบัอญัมณีแทผ้า่นอินเตอร์เน็ตในระดบัตํ่าท่ีสุด 
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองประดับแฟชั่นของวยัรุ่นในห้างสรรพสินค้าเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบวา่ 
  3.1  เพศ พบวา่ วยัรุ่นท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ในหัวขอ้สินคา้มีคุณภาพแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจสูงกวา่เพศหญิง คือมีค่าเฉล่ีย 3.990 และ 3.735 ตามลาํดบั 
  3.2  อายุ พบว่า  วยัรุ่นท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชั่น ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ในหวัขอ้แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกนั  
  3.3  อาชีพ พบว่า วยัรุ่นท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ในหวัขอ้มีของสมนาคุณใหก้บัลูกคา้ช่วงเทศกาล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
  3.4  รายไดต่้อเดือน ผลการเปรียบเทียบวยัรุ่นท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชั่นของวยัรุ่น ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดน้การจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นพนกังาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
  3.5  ระดับการศึกษา พบว่า วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ในหัวขอ้สินคา้มีคุณภาพ และหัวขอ้แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร  และหัวขอ้
แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ส่วนหวัขอ้อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่นในหา้งสรรพสินคา้เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้น
พนกังาน กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคญัอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  ส่วนปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือทดสอบ
สมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่นใน
ห้างสรรพสินคา้เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ปรากฏว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
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ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองประดบัแฟชัน่ของวยัรุ่น
ในหา้งสรรพสินคา้เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย   ดงันั้น 
ผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองประดบัแฟชัน่จึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบการดาํเนินงานโดยมุ่งเนน้การนาํปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายใหม้ากข้ึน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนในการสนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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คุณลักษณะผู้บริหารท่ีพงึประสงค์ในทัศนะของพนักงาน 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาในเขต 13* 

Executive’s desirable character istics in the views of officers working at 
Siam City Bank Co. Ltd., branch located in 13 distr ict. 

 
นางสาววรัญญา เจริญลาภ** 

 Ms. Varunya Charuenlap 
 

บทคดัย่อ 
  การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1)ศึกษาคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขต 13 2)เปรียบเทียบคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะ
ของพนกังานท่ีมี เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และอายกุารทาํงานต่างกนั กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด   (มหาชน) สาขาในเขต 13 จํานวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า  1) คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ธนาคารนครหลวง
ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขต 13 ในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นความสามารถ และดา้นแรงจูงใจ 2) ผลการ
เปรียบเทียบคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลต่างกนั พบว่า พนกังาน
ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอายกุารทาํงานต่างกนั  มีทศันะต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์ในภาพรวม
ทั้ง 3 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังาน ท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีทศันะต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีทศันะต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึง
ประสงคใ์นดา้นบุคลิกภาพ ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
 
 
 
 
 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The objectives of  this research were 1) to study the executive’s desirable characteristics in  the views 

of officers working at Siam City Bank CO.Ltd., branch located in 13 district and 2) to compare the executive’s 
desirable characteristics in  the views of officers working classified by difference in sex, age, educational level, 
and working experience. The sampling were distributed to 100 officers. The research tool used for collecting 
data was questionnaires while statistical processes – frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
analysis of variance – were utilized in analysis of data.  
 The result of research indicated that 1) The executive’s desirable characteristics in the views of 
officers working were determined overall in 3 aspects at the high level. Considered in aspects, the result showed 
that all of  them were at the high level either arranged in ranking from large to small as following : personality, 
ability, and motivation 2) The comparison result by comparing the executive’s desirable characteristics in  the 
views of officers working classified by difference in personal data found that, there were significant difference 
at 0.05 when compare the  executive’s desirable characteristics overall in 3 aspect  in the views of officers 
working,  classified by difference in sex, age, educational level, and working experience. Considered in aspects, 
there were significant difference at 0.05 when compare the executive’s desirable characteristics in motivation 
and ability in the views of officers working, classified by difference in age. And there were significant 
difference at 0.05 when compare the executive’s desirable characteristics in personality, motivation and ability  
in the views of officers working,  classified by difference in educational level.   
  
 ความนํา 
 จากสภาพการแข่งขนัระหว่างองค์การหรือหน่วยงานต่างๆในปัจจุบัน ทาํให้องค์การต้องมีการ
พฒันาการบริหารจดัการภายในองค์การทุกๆดา้น เพื่อให้มีศกัยภาพทางการแข่งขนัท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั  การ
บริหาร คือ กระบวนการของการวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคุม ความพยามยามของสมาชิก
ขององคก์ารและการใชท้รัพยากรอ่ืนๆ เพื่อความสาํเร็จขององคก์ารท่ีกาํหนดไว ้การจดัการองคก์ารและหน่วยงาน
ต่าง ๆ จะตอ้งมีทรัพยากรทางการจดัการ (management resources)  ไดแ้ก่  คน (man)  เงินทุน (money)  วตัถุดิบ 
(materials)  วิธีการ (method)  และเคร่ืองจกัร (machine)  หรือท่ีเรียกว่า 5Ms ดงันั้นผูจ้ดัการจะเป็นผูต้ดัสินใจ
จัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว แต่
ความสําเร็จหรือความลม้เลวของงานมกัจะข้ึนอยูก่บับุคคลท่ีเขา้มาปฏิบติัหน้าท่ีหรือรับตาํแหน่งผูบ้ริหาร เพราะ
ผู ้บริหารมีส่วนสําคัญยิ่งท่ีจะนําพาไปสู่เป้าหมายหรือนโยบายท่ีวางไว้  ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน ์
วิธีดาํเนินการของผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน เป็นคุณลกัษณะสาํคญัท่ีผูบ้ริหารควรมี เพราะจะส่งผล
ใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จอยา่งท่ีมุ่งหวงั  
 การบริหารงานเพ่ือผลสาํเร็จขององคก์ารในปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งใชบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ในการทาํงาน และท่ีสาํคญัผูบ้ริหารตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะบริหารองคก์ารใหส้าํเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้การบริหารงานของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นกระบวนการท่ีประกอบ
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ไปดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การดาํเนินงานของธนาคารและบุคลากร การเร่งรัดและการควบคุม เพื่อให้
งานของธนาคาร บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคต์ามท่ีกาํหนด โดยผูบ้ริหารเป็นผูมี้อาํนาจ และหนา้ท่ีในการ
กาํหนดนโยบาย และตัดสินใจในการดาํเนินงาน  ดังนั้นผูบ้ริหารจึงเป็นบุคคลท่ีสําคญัยิ่งท่ีจะทาํให้งานของ
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ประสบผลสาํเร็จ เพราะผูบ้ริหารอยูใ่นตาํแหน่ง ท่ีมองเห็นการปฏิบติังาน
ของทุกฝ่ายจึงควรจะกาํหนดแนวทางการประสานงานไดดี้กว่าผูอ่ื้น 
 ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นพนกังานของธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขต 13 จึงสนใจ  
ท่ีจะศึกษาคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา
ในเขต 13 ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีนาํไปสู่การพฒันาผูบ้ริหารธนาคาร หรือพฒันาบุคลากรเพื่อกา้วสู่ตาํแหน่งผูบ้ริหาร 
และสามารถปฏิบติังานบริหารไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพงึประสงคใ์นทศันะของพนกังานธนาคาร นครหลวงไทย จาํกดั  
(มหาชน) สาขาในเขต 13  

2. เพือ่เปรียบเทียบคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพงึประสงคใ์นทศันะของพนกังาน เม่ือจาํแนกตามขอ้มูล 
ส่วนบุคคล 

  
สมมุติฐานของการวจิยั 

  คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน  จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล แตกต่างกนั 
1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ พนกังานระดบัปฏิบติังาน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาขาในเขต 13 ระหวา่งเดือน เมษายน - กรกฏาคม 2552 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานระดบัปฏิบติังาน ธนาคารนครหลวงไทย 
จาํกดั(มหาชน) สาขาในเขต 13 รวมจาํนวน 130 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 100 คน ตามตารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามตามดงัน้ี  
1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
2. การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์อง   การวิจยัคร้ังน้ี 

แบบสอบถามมีเน้ือหา 2 ส่วน คือ 
2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุาร

ทาํงาน  รวมจาํนวน 4 ขอ้  
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2.2 คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนักงาน แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้น
บุคลิกภาพ ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั
ของลิเคิร์ท (Likert) รวมจาํนวน 35 ขอ้ 

3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา และวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) 
ของแบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้คาํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็นและ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัผูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 30 คน  แลว้นาํ
ขอ้มูลดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดา้นบุคลิกภาพ เท่ากบั 0.841 ดา้นแรงจูงใจ 
เท่ากบั 0.788 ดา้นความสามารถ เท่ากบั 0.878 และในภาพรวมทั้ง 3 ดา้น เท่ากบั 0.922 

 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดว้ยวิธีโควตา้ (Quota Sampling) โดยเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งสาขาละ 
80% ของจาํนวนประชากรในแต่ละสาขา รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 13 สาขาจาํนวน 100 คน และเลือกสุ่มตวัอยา่ง
ด้วยวิธีสะดวก (Convenience sampling)โดยให้ผูช่้วยวิจัยท่ีประจาํอยู่ในธนาคารแต่ละสาขาในเขต 13 นํา
แบบสอบถามถามพนักงานระดับปฏิบัติงาน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน)  เม่ือพนักงานระดับ
ปฏิบติัการแต่ละสาขาตอบแบบสอบถามไดค้รบตามจาํนวนแลว้ ใหผู้ช่้วยวิจยัรวบรวมแบบสอบถามส่งกลบัมายงั
ผูว้ิจยั ใชเ้วลาในการรวบรวมแบบสอบถามในแต่ละสาขาใหค้รบตามจาํนวน 100 ชุด ประมาณ 1 สัปดาห์   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหัส  ประมวลผลขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test        
F-test  และ LSD  ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)โดยใชค้วามถ่ี 
และร้อยละ 

2. วิเคราะห์คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) โดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( )  ของคะแนนคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน 
ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะ
ของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ของคู่ใดท่ีแตกต่างกนั โดยวิธี Least Significant Difference 
(LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 การวิจยัเร่ืองคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาขาในเขต 13 สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.00 ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชายร้อยละ 44.00 มี
อาย ุ35 ปีถึง 45 ปี ร้อยละ 46.00 รองลงมาอายตุ ํ่ากวา่ 35 ปี ร้อยละ 37.00  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีร้อยละ 82.00 
รองลงมาตํ่ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 11.00 และมีอายกุารทาํงาน 11 ปีถึง 15 ปี ร้อยละ 30.00 รองลงมามากกว่า 15 ปี 
ร้อยละ 25.00 
 2.  คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความสําคญัเก่ียวกับคุณลักษณะผูบ้ริหารท่ีพึง
ประสงคใ์นทศันะของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 และเม่ือพิจารณารายดา้น 
ไดผ้ลดงัน้ี 
 ดา้นบุคลิกภาพ 
 ผลการวิจยัพบวา่พนกังานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค ์ ดา้นบุคลิกภาพ 
มีค่าเฉล่ีย 4.31 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ความสาํคญั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ มีความ
ซ่ือสัตย ์และมีจริยธรรม มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 รองลงมาคือ สุขภาพกายและจิตใจแขง็แรงสมบูรณ์ มีระดบั
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 
 ดา้นแรงจูงใจ 
 ผลการวิจยัพบว่าพนกังานใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคด์า้นแรงจูงใจ มี
ค่าเฉล่ีย 3.94 อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ปฏิบติัต่อ
พนกังานทุกคนอย่างเสมอภาค มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 รองลงมา จดัระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระดบั
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
 ดา้นความสามารถ 
 ผลการวิจัยพบว่าพนักงานให้ความสําคญัเก่ียวกับคุณลักษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์โดยรวมมี
ค่าเฉล่ีย 4.19 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากคือ มีอธัยาศยัดี มี
ระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 รองลงมา มีความสามารถในการตดัสินใจไดดี้ มีระดบัค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 
  3. การเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน จาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของ
พนกังาน จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุการทาํงาน โดยทาํการ
ทดสอบสมมุติฐานดว้ยวิธี t-test สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีมี 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) สาํหรับตวัแปรอิสระท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่าความสําคญัเก่ียวกบั
คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานโดยภาพรวม เม่ือจาํแนกตามอายุ และระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัแตกต่างกนั นอกนั้น ไม่แตกต่างกนั  
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 เม่ือพิจารณารายด้านของความสําคญัเก่ียวกับคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของ
พนกังาน จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า ความสาํคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ เม่ือจาํแนกตามอายท่ีุแตกต่าง
กนัมีความแตกต่างกนั และความสําคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนักงาน ด้าน
บุคลิกภาพ ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนั 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
 
การอภปิรายผล 
 การวิจยัคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ในทศันะของพนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด 
(มหาชน)สาขาในเขต 13 อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. จากการศึกษาความสําคญัเก่ียวกับคุณลักษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ในทศันะของพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทยจาํกดั  (มหาชน)  สาขาในเขต 13 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
สุขมุาลย ์ ประยกุตินิวฒัน์ (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานฝ่ายลูกคา้
สัมพนัธ์นครหลวง บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ี
พึงประสงค ์ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพีระ  ตนัตระกูล (2546 : บทคดัย่อ)  
ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูจ้ดัการตามทศันะของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า พนกังานการไฟฟ้ามีทศันะว่าผูจ้ดัการควรมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
โดยรวม ในระดบัมาก  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานธนาคารนคร
หลวงไทยจาํกดั  (มหาชน)  สาขาในเขต 13  ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ อยูใ่นระดบัมาก 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอนุวฒัน์  อ่อนเกตุพล  (2547 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของพนักงานธนาคาร จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารมีความเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะทั้ง 6 ดา้นของผูบ้ริหารว่า 
ผูบ้ริหารควรมีคุณลกัษณะในระดบัมากท่ีสุด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นผูน้าํ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม     
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความรู้ความสามารถ  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพีระ ตนัตระกูล (2546 : 
บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูจ้ดัการตามทศันะของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานการไฟฟ้ามีทศันะว่าผูจ้ ัดการควรมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคร์ายดา้นในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียเป็นลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม ดา้นการ
เป็นผูน้าํ ดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร และดา้นการประสานงาน ตามลาํดบั 

เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ มีความซ่ือสัตย ์และมีจริยธรรม และ 
สุขภาพกายและจิตใจแขง็แรงสมบูรณ์ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเสมอภาค 
จดัระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีอธัยาศยัดี มีความสามารถในการตดัสินใจไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
รวิวรรณ  มาระสุบิน (2547 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํยคุใหม่ของพนกังาน บริษทัการบิน
ไทย จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพฤติกรรมการทาํงานของ
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ผูน้าํทั้งส้ิน 17 พฤติกรรม โดยพฤติกรรมท่ีเสนอแนะมากท่ีสุดไดแ้ก่ การรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ตามโอกาสและความเหมาะสม มีเหตุผล และยอมรับส่ิงใหม่ๆเม่ือมีขอ้เสนอแนะท่ีดีกว่า คิดเป็นร้อยละ 24 และมี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัพฤติกรรทัว่ไปของผูน้าํในองคก์าร จาํนวน 12 พฤติกรรม โดยพฤติกรรมท่ีเสนอแนะมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ การมีบุคลิกภาพท่ีดีน่าเช่ือถือ มีวยัวุฒิและคุณวุฒิท่ีเหมาะสม ไม่ทาํตนใหเ้ป็นท่ีเส่ือมเสียภาพพจน์มี
อธัยาศยัและมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความเช่ือมัน่ในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 26 

2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะ
ของพนกังาน จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบว่าความสาํคญัเก่ียวกบั
คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ในทศันะของพนักงานโดยรวม เม่ือจาํแนกตามอายุ และระดับการศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั นอกนั้น ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของรวิวรรณ มาระ
สุบิน (2547 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณลกัษณะผูน้าํยุคใหม่ของพนักงาน บริษทัการบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า อายุของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีส่วนทาํใหค้วามคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะผูน้าํยคุใหม่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ระดบั
การศึกษาของพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีส่วนทาํใหค้วามคิดเห็นต่อคุณลกัษณะผูน้าํยุคใหม่ 
ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายด้านของความสําคญัเก่ียวกับคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของ
พนกังาน จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า ความสาํคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ เม่ือจาํแนกตามอายท่ีุแตกต่าง
กนัมีความแตกต่างกนั และความสําคญัเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนักงาน ดา้น
บุคลิกภาพ ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนั 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพีระ  ตนัตระกูล (2546 : บทคดัย่อ)  ศึกษาเร่ือง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู ้จัดการตามทัศนะของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  1 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานการไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน ในดา้นเพศ  ส่วนงานท่ีสังกดั และ
ระดับชั้นการไฟฟ้าท่ีสังกัด มีทศันะแตกต่างกนั ดังน้ี พนักงานการไฟฟ้าเพศหญิงมีทัศนะว่า ผูจ้ัดการควรมี
ลกัษณะท่ีพงึประสงคร์ายดา้นจาํนวน 2 ดา้น คือ ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นการเป็นผูน้าํ มากกว่าพนกังานการไฟฟ้า
เพศชาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายบริหารมีทศันะว่า ผูจ้ดัการควรมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคร์ายด้านจาํนวน 3 ดา้น คือด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพนัธ์ และด้านการประสานงาน มากกว่า
พนกังานไฟฟ้าฝ่ายเทคนิค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พนกังานการไฟฟ้าสังกดัการไฟฟ้าชั้น 2 มีทศันะ
ว่าผูจ้ดัการควรมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคร์ายดา้นจาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นการเป็นผูน้าํ และดา้น
การประสานงาน มากกว่าพนกังานการไฟฟ้าท่ีสังกดัการไฟฟ้าชั้น 1 และชั้น 3 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ธนาคารนครหลวง
ไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขต 13 มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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1. คุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาขาในเขต 13 ควรมีคุณลกัษณะครบทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นแรงจูงใจ และดา้นความสามารถ 

2.  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ท่ีผูบ้ริหารธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขต 13 ควร
ให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารควรมีความซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรม และมีสุขภาพกายและจิตใจ
แขง็แรงสมบูรณ์  

3. คุณลกัษณะดา้นแรงจูงใจท่ีผูบ้ริหารธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา ในเขต 13 ควร
ให้ความสําคญัในระดับมากคือ ผูบ้ริหารควรปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค และจัดระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

4. คุณลกัษณะดา้นความสามารถ ท่ีผูบ้ริหารธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขต 13      
ควรใหค้วามสาํคญัในระดบัมาก คือผูบ้ริหารควรมีอธัยาศยัดี และมีความสามารถในการตดัสินใจไดดี้  

5. การคดัเลือกและพฒันาคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนักงาน ธนาคารนคร
หลวงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในเขต 13 ควรคาํนึงถึงความตอ้งการของพนกังานท่ีแตกต่างกนัทางดา้นอาย ุและ
ระดบัการศึกษา  

6. คุณลักษณะผู ้บริหารท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของพนักงานท่ีอยู่ในหน่วยงานแตกต่างกันให้
ความสาํคญักบัคุณลกัษณะโดยรวมในระดบัมากเหมือนกนั ดงันั้นการคดัเลือกและพฒันาคุณลกัษณะผูบ้ริหารของ
แต่ละหน่วยงาน ควรคาํนึงถึงคุณลกัษณะโดยรวมประกอบกนั 

7. คุณลักษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของพนักงานในแต่ละด้าน จะแตกต่างกันตาม
หน่วยงานท่ีแตกต่างกนั และแตกต่างกนัตามขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันั้นการคดัเลือกและพฒันาคุณลกัษณะผูบ้ริหาร
ของแต่ละหน่วยงาน ควรพิจารณาความตอ้งการในแต่ละดา้นของพนกังานแยกตามหน่วยงานท่ีแตกต่างกนั และ
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ควรศึกษาคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาขาในเขตอ่ืนๆ เพือ่ใหผ้ลการศึกษาครอบคลุมทุกสาขาในแต่ละเขต 
 2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังาน ธนาคารนครหลวง
ไทย จาํกดั (มหาชน) ระหว่างเขตการบริหาร เพื่อนาํผลการศึกษามาพิจารณาความเหมือนหรือแตกต่างกนั ซ่ึงจะ
ใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํหนดแนวทางการคดัเลือกและพฒันาผูบ้ริหารของธนาคารให้เหมาะสมกบัแต่ละเขตการ
บริหารต่อไป 

3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานธนาคาร
นครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) กบัการทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทาํงานของพนกังาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาการบริหารงานของธนาคารต่อไป 

4. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานธนาคาร
นครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)กบัความภกัดีต่อหน่วยงานของพนกังาน 
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5. ควรศึกษาคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของพนกังานธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ในเชิงลึก เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 
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ระบบการพฒันาสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล :  
กรณศีึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ* 
Social Development System of Sub-Distr ict Administrative Organization  

Case Study : Sub-Distr ict Administrative Organization in Bangplee Distr ict, 
Samutprakan Province 

 
       นางสาววาสนา  อุ่นรอด** 

              Miss Wasana  Unrod 
 
บทคดัย่อ  
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพือ่ศึกษาระดบัความคิดเห็นของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมี
ต่อระบบการพฒันาสังคม ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลต่อระบบการพฒันาสังคมท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลในดา้น อายุ  เพศ  ระดับการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  ระยะเวลาการปฏิบติังาน ประสบการณ์การทาํงานใน
ชุมชน และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาสังคมกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
อาํเภอบางพลี จาํนวน 6 แห่ง จาํนวน 327 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.84 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติเพื่อการทดสอบค่าที และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางพลีทั้ง 5 ระบบ คือ ระบบ
ครอบครัว  ระบบการศึกษา  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง และระบบความเช่ือและการปฏิบติัทาง
ศีลธรรม อยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าในการพฒันาสังคมใชร้ะบบการศึกษามากท่ีสุด 
ส่วนระบบท่ีใชพ้ฒันาสังคมในระดบันอ้ย คือ ระบบการเมืองการปกครอง และระบบครอบครัว 2) บุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอบางพลี ท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อระบบการพฒันาสังคมแตกต่างกนั ส่วน
บุคลากรท่ีเพศ ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  ระยะเวลาปฏิบติังาน  ประสบการณ์การทาํงานในชุมชน และการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาสงัคมแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อระบบการพฒันาสังคมทั้ง 5 ระบบไม่แตกต่างกนั 
 
Abstract  
 The purposes of this research were 1) to study the level of Sub-District Administrative Organization 
staff’s opinions in social development system of Sub-District Administrative Organization in Bangplee District, 
Samutprakan Province, and 2) to compare the staff’s opinions in social development system categorized by age, 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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gender, education level, position, working period, community working experience and social development 
training. The samples were 327 staffs from 6 Sub-District Administrative Organization in Bangplee District. 
The research instrument was researcher’s designed questionnaires with liability of 0.84. Data analysis was done 
by percentage, means, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. 
 The results indicated that 1) 5 social development systems of Bangplee Sub-District Administrative 
Organization family system, education system, economic system, political system and moral system were all in 
moderate level. The analysis in each system showed that the social development used education system the 
most and political system and family system were used the least. 2) The samples with different age had 
different opinions in social development system. Whereas the samples with different gender, education level, 
position, working period, community working experience and social development training did not have 
different opinions in 5 social development systems.  
 
ความนํา  
 สืบเน่ืองจากความเป็นโลกาภิวตัน์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเร็ว  ได้
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในทุกดา้น  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง วฒันธรรม  เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลกระทบต่อการพฒันาสังคมโดยรวม  และก่อใหเ้กิดปัญหาสงัคมต่างๆตามมาอยา่งมากมาย  
 การพฒันาสังคม  เป็นกระบวนการทาํงานท่ีหลากหลายทางสังคม  โดยมีเป้าหมายใหส้ังคมอยู่เยน็เป็น
สุข  ร่วมมือช่วยเหลือร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง  จนนาํสู่ความมัน่คงของมนุษยใ์นทุกมิติ  ซ่ึงบทเรียนของการพฒันา
สังคมท่ีผ่านมา  หากทบทวนยอ้นอดีตตั้ งแต่การประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 
จนถึงฉบบัท่ี 10 พบว่า  แต่ละแผนมีความพยายามปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะทางสังคม แต่ละยุคสมยั  เพื่อ
เสริมให้สังคมอยู่ดี กินดี มีความอบอุ่น อยู่ร่วมกนัเป็นปกติ  สามารถดาํรงชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มไดดี้ 
(สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์  2549, หนา้ 25) 
 ระบบการพฒันาสังคม  เป็นระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาสังคม  โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคลในครอบครัวและชุมชน  ขจัดปัญหาความขดัแยง้ในชุมชน  สร้างสังคมให้
เขม้แข็ง  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความยุติธรรม  ระบบการพฒันาสังคมท่ีพึงปรารถนา คือ การพฒันา
สังคมแบบบูรณาการหรือแบบองค์รวม  โดยครอบคลุมระบบย่อยต่างๆในสังคม  และให้ทุกระบบย่อยมี
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั  มีการสนับสนุนพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ระบบย่อยท่ีสําคญัประกอบดว้ย  ระบบ
ครอบครัว  ระบบการศึกษา  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมืองการปกครอง  และระบบความเช่ือและการปฏิบติัเพื่อ
มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตหรือระบบศาสนา (สํานกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์  
2549, หนา้ 3) 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ.2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  สามารถดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจ
หนา้ท่ีในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดต้ามกฎหมาย ซ่ึงในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การถ่ายโอน
ภารกิจใหก้ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสามารถบริหารจดัการ และพฒันาทอ้งถ่ินของ
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ตนเองในดา้นต่างๆ  ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงมีความสําคญัต่อชุมชนในลกัษณะท่ีเป็นองคก์รพ้ืนฐาน
ของท้องถ่ินและเป็นกลไก   ท่ีสําคญัต่อการบริหารการพฒันาระดับตาํบล  เพราะเป็นองค์กรท่ีมีพลังของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน อยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนและทรัพยากรต่างๆในชุมชน ทราบถึงปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริง 
รวมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็นอย่างดี  อนัจะส่งผลต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวของการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคม  การเมืองและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน(วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2541, หนา้ 279) 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า  บุคลากรทุกฝ่ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงถือเป็น
บุคคลหน่ึงท่ีเป็นนกัพฒันา  มีระบบการพฒันาสังคมอยา่งไร  และมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อระบบการพฒันาสังคม
ของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งต่อการนาํไปใชป้ระกอบการ
กาํหนดแนวทางในการพฒันา และส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลมีการดาํเนินการพฒันา
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีต่อระบบการพฒันา
สังคม ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระบบการพฒันาสังคมของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
เขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการจาํแนกตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน  ประสบการณ์การทาํงานในชุมชน  และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาสงัคม 
 
สมมติฐานการวจิยั 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน  ประสบการณ์การทาํงานในชุมชน  และการฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาสังคมแตกต่างกนั  มีความ
คิดเห็นต่อระบบการพฒันาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจิยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และขา้ราชการประจาํในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอบางพลี  
จงัหวดัสมุทรปราการ  จาํนวน 6 แห่ง  รวมจาํนวนทั้งส้ิน  327 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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 ตอนท่ี 2 ระบบการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ตามท่ีได้
ทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งไว ้มีทั้งหมด จาํนวน 402 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 335 ฉบบั คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน  ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นตาํบล  ประสบการณ์การทาํงานในตาํบลหรือหมู่บา้น และการไดรั้บการอบรมความรู้เก่ียวกบัการ
พฒันาสงัคม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี  
จงัหวดัสมุทรปราการ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อ
อธิบายถึงลกัษณะการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test และ F-test 
เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ระบบการพฒันา
สงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 
สรุปผลการวจิยั 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มประชากร จาํนวน 295 คน พบว่าบุคลากรขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.71 จาํแนกตามอายุส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 ปี ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 75.59 จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวช. คิด
เป็นร้อยละ 57.62 จาํแนกตามตาํแหน่งงานส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่งเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คิด
เป็นร้อยละ 48.48 จาํแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังานอยูใ่นตาํบลส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังานอยูใ่น
ตาํบล 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.66 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานในตาํบลหรือหมู่บา้นส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์การทาํงานในตาํบลหรือหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 100 จาํแนกตามการเขา้รับอบรมความรู้เก่ียวกบัการ
พฒันาสงัคมส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้รับอบรมความรู้เก่ียวกบัการพฒันาสงัคม คิดเป็นร้อยละ 57.97 
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 2. ระดับระบบการพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 
  ในด้านระดับระบบการพฒันาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ พบว่าระบบการพฒันาสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอาํเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  มีระบบการพฒันาสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นของระบบการพฒันาสังคม 
พบว่า มีระบบการพฒันาสังคมอยู่ในระดบัมาก คือ มีระบบการพฒันาสังคมตามระบบการศึกษาสูงท่ีสุด ระบบ
การพฒันาสังคมรองลงมา คือ ระบบการพฒันาสังคมตามระบบเศรษฐกิจ พบว่า มีการการพฒันาอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือ ระบบการพฒันาสังคมตามระบบความเช่ือและการปฏิบติัทางศีลธรรม พบว่า มีการการพฒันาอยู่ใน
ระดบัน้อย คือ ระบบการพฒันาสงัคมตามระบบการเมืองการปกครอง ระบบการพฒันาสังคมตามระบบครอบครัว 
  
 3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานอยูใ่นตาํบล ประสบการณ์การทาํงานในตาํบลหรือหมู่บา้น  และการไดรั้บการอบรม
ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาสังคม กบัตวัแปรตาม คือ ระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขต
อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ โดยวิธีการทดสอบค่า t-test และ F-test โดยกาํหนดเกณฑก์ารวิเคราะห์ความ
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัไม่เกิน 0.05 ปรากฏว่า พบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีผลต่อระบบการ
พฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามเพศปรากฏว่า 
ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความติดเห็นต่อระดบัระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลไม่แตกต่างกนั 2) ผลการเปรียบเทียบท่ีมีผลต่อระบบการพฒันาสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ใน
เขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามอายปุรากฏว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั มี
ความติดเห็นต่อระดบัระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 3) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขต
อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกนั 4.)ผลการเปรียบเทียบท่ีมีผลต่อระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอ
บางพลี จังหวดัสมุทรปราการ จําแนกตามตาํแหน่งงาน ปรากฏว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีตาํแหน่งงาน
แตกต่างกนั มีความติดเห็นต่อระดบัระบบการพฒันาสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่แตกต่างกนั 5.)ผลการ
เปรียบเทียบท่ีมีผลต่อระบบการพฒันาสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอาํเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  จาํแนกตามตาํแหน่งงานปรากฏวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความติด
เห็นต่อระดับระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่แตกต่างกนั 6) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นท่ีมีผลต่อระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานในตาํบลหรือหมู่บา้นปรากฏว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การ
ทาํงานในตาํบลหรือหมู่บา้นแตกต่างกนั มีความติดเห็นต่อระดบัระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 7) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีผลต่อระบบการ
พฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลีจงัหวดัสมุทรปราการ จาํแนกตามระยะเวลาใน
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การปฏิบติังานอยูใ่นตาํบลปรากฏว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานอยูใ่นตาํบลแตกต่าง
กัน มีความติดเห็นต่อระดับระบบการพฒันาสังคมขององค์การบริหารส่วนตาํบลไม่แตกต่างกัน 8) ผลการ
เปรียบเทียบท่ีมีผลต่อระบบการพฒันาสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอาํเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ  จาํแนกตามการเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัการพฒันาสังคม ปรากฏว่า ในภาพรวมกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีการเขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัการพฒันาสังคมแตกต่างกนั มีความติดเห็นต่อระดบัระบบการ
พฒันาสงัคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่แตกต่างกนั 
  
อภปิรายผล  
 ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอการอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัต่อไปน้ี   
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีต่อระบบ
การพฒันาสงัคม ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 

 จากการวิจยัพบว่า ระบบครอบครัว  มีระบบการพฒันาสังคมอยู่ในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า  การการพฒันาอยู่ในระดบัน้อยเรียงตามลาํดบัได้ดงัน้ีและขอ้ท่ี 9 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิกในสังคมมีความกตญัญูรู้คุณต่อบุพการีและขอ้ท่ี 6 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือ มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการอบรมพฒันาคู่ครองใหมี้ความซ่ือสัตยต่์อกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบวรศกัด์ิ  อุวรรณ
โณ (2542 : บทคดัยอ่)  ศึกษาวิจยัเร่ือง “ การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ”  พบว่า รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั
วางรากฐานแนวคิดเร่ือง “ธรรมาภิบาล”  สากลและเป็นท่ียอมรับของประชาชน  และความตอ้งการใหเ้กิดข้ึนใน
สังคมไทยโดยเร็ว  นอกจากน้ียงัพบว่า  ระดบัการเป็นประชาธิปไตย  และระดบัธรรมาภิบาลท่ีเพิ่มข้ึน  ส่งผลต่อ
การเพิม่ระดบัการพฒันาประเทศของสงัคมไทยไปดว้ย  แต่ดว้ยวฒันธรรมระบบอุปถมัภท่ี์มีมาตั้งแต่ดงัเดิม  ทาํให้
สังคมไทยมีลกัษณะเป็น “ประชาธิปไตยอุปถมัภ”์  และ “ทุนนิยมอภิสิทธ์ิ”  เพราะภาครัฐ  ภาคเอกชนบาง
ประการ  เช่น  ปรับระบบวฒันธรรมอุปถมัภใ์หส้อดคลอ้งกบัภาพโลกปัจจุบนัโดยคงวฒันธรรมท่ีดี  เช่น  การให้
ความกตญัญู  ความเคารพผูใ้หญ่ –ผูน้อ้ยเอาไวใ้นความสัมพนัธ์ส่วนตวัหรือปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนใหโ้ปร่งใส  
และถูกตอ้งเป็นธรรมข้ึน โดยการลดการผกูขาดเร่งการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและคุม้ครองผูบ้ริโภค  เป็นตน้ 

 ระบบการศึกษา มีระบบการพฒันาสังคมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิกในสังคมสูงท่ีสุด ระบบการพฒันาสังคมรองลงมา คือ ท่านมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
ใหส้มาชิกในสังคมรู้จกัใชค้วามรู้ในการรักษาสุขภาพอนามยัใหแ้ขง็แรง ท่านมีการจดักิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิก
ในสังคมใชค้วามรู้ในการประกอบสัมมาอาชีวะ  สามารถพึ่งตนเองและเล้ียงดูครอบครัวได ้และท่านมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมได้ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของกนกอร  สม
ปราชญ ์ และคณะ  (2549 : หนา้ 53-54) ศึกษาวิจยัเร่ืองระบบการพฒันาทอ้งถ่ินสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
องค์การบริหารส่วนตาํบล : ศึกษาเฉพาะ อบต.ในเขตส่ีจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ ขอนแก่น  
อุดรธานี  อุบลราชธานี  และนครราชสีมา  ผลการศึกษาพบวา่ 
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 1.  การร่วมคิดร่วมทาํของทอ้งถ่ิน  คือร่วมวางแผนและร่วมรับผลประโยชน์ถึงร้อยละ 75 ของ อบต. 
ทั้งหมด 

 2.  การบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ  พบว่า อบต. ส่วนใหญ่พยายามนาํเอาหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ
บริหารจดัการถึงร้อยละ 71.25  และยงัมีขอ้สงัเกตวา่ อบต. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการศึกษาดูงานองคก์ารท่ี
ดีเด่น  มีการนาํเอาหลกัการเทียบเคียงสมรรถนะมาพฒันาคุณภาพการดาํเนินงานของตนเอง 

 3.  การสร้างวิสยัทศันร่์วม  อบต. ส่วนใหญ่มีวิสยัทศัน์  มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแขง็  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  และสงัคม 

 4.  การสร้างแรงจูงใจ  มี อบต. จาํนวนคร่ึงหน่ึงมีการจูงใจพนักงานและสมาชิกให้ทุ่มเทกับการ
ปฏิบติังานพฒันาสังคม  โดยมีสวสัดิการตอบแทน  มีจาํนวนถึงร้อยละ 61.25  ท่ีมีโครงการและภารกิจท่ีดึงดูด
ชุมชน  ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม 

 5.  การทาํงานเป็นทีม  อบต. มากกว่าคร่ึงหน่ึงมีการทาํงานเป็นทีม  มีการกระตุน้ใหใ้ชศ้กัยภาพของแต่
ละบุคคลและใชท้รัพยากรอ่ืนๆเพือ่แกปั้ญหาสงัคม  คิดเป็นร้อยละ 52.50 

 6.  การบริหารท่ีมุ่งเนน้กลยุทธ์  มี อบต. ร้อยละ 51.25 ท่ีมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน  และ
ภายนอกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์  และจดัทาํแผนปฏิบติัการพฒันาทอ้งถ่ิน  สังคม  โดยให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน ์ 
เป้าหมาย  และยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

 ระบบเศรษฐกิจ มีการพฒันาอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
ระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้ดา้นการจดัการ  การตลาด และทกัษะในการประกอบ
อาชีพสูงท่ีสุด ระบบการพฒันาและมีการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนใหส้มาชิกในสังคมมีการรวมกลุ่มในรูป
กลุ่มอาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสาํนกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2549:230-
238) ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การศึกษาระบบการพฒันาสังคมท่ีนาํไปสู่ความมัน่คงของมนุษย”์ผลการศึกษาสรุปได้
ดงัน้ี  ระบบการพฒันาสังคมมีสองระบบ คือระบบการพฒันาสังคมในชุมชนให้เป็นไปตามทฤษฎีการพ่ึงตนเอง 
และเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบการพฒันาท่ีมุ่งใหเ้ป็นตามมาตรฐานสากลโลก  ตามทฤษฎีความทนัสมยั  ระบบ
การพฒันาสังคมแบบแรกยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพ่ึงตนเองและร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ส่วนระบบการพฒันาแบบหลงัไดรั้บอิทธิพลจากกระแสการพฒันาเศรษฐกิจทุนนิยมโลก อนัเป็นกระแส
หลกัของการพฒันาในปัจจุบนัระดบัมหภาค  ซ่ึงผลกระทบใหสั้งคมอ่อนแอไม่เป็นปึกแผน่มัน่คง  และสร้างภาระ
หน้ีสินแก่ประชาชนค่อนขา้งมาก  ระบบการพฒันาสังคมทั้งสองระบบไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัในระดบัท่ีไม่
แตกต่างกนัมากนกั  กระบวนการการพฒันาสังคมมีการดาํเนินการตามขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแต่จุดประกายความคิด  
การระดมความคิดเห็นของทุกฝ่าย  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาการกาํหนดวตัถุประสงค์  การทาํ
งบประมาณ การจดัหาวสัดุอุปกรณ์  การจดักาํลงัคนใหเ้หมาะสม การเร่ิมตน้ดาํเนินงานจนถึงเป้าหมายและการ
ประเมินผลลพัธ์  ในบางชุมชนมีการกา้วกระโดดขา้มขั้นตอนแรก ๆ โดยเป็นไปตามสภาพการพฒันาท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนก่อนและในบางชุมชนกระบวนการพฒันามีลาํดบัขั้นตอนเหมือนกบักระบวนการท่ีเรียกช่ือต่าง ๆกนั เช่น 
ประชาสังคม  ยุทธศาสตร์การพฒันา การทาํแผนแม่บทชุมชน  การพฒันาเพื่อให้ชุมชนเขม้แข็งพึ่งตนเอง และ
กระบวนการพฒันาแบบองคร์วม 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 512

 ระบบการเมืองการปกครอง มีการพฒันาอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกกฎระเบียบท่ีมีความชอบธรรม ยุติธรรม และมีประโยชน์ตามความต้องการของ
ประชาชนสูงท่ีสุด ระบบการพฒันาสังคมและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการจดัการเลือกตั้งอย่างบริสุทธ์ิ
ยติุธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุบล  รังสิมนัตุชาติ (2542)  ศึกษาวิจยัเร่ือง  บทบาทขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  พบว่า  
นบัตั้งแต่พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ.2537  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 
2538 ทาํใหส้ภาตาํบลถูกยกฐานะข้ึนเป็นองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  จาํนวน 6,397 แห่งเม่ือ  พ.ศ. 2540  ทาํใหก้าร
รวมอาํนาจบริหาร  การกาํหนดนโยบาย  การตดัสินใจท่ีรวมอยู่ท่ีศูนยก์ลางไดก้ระจายไปสู่ทอ้งถ่ิน  แต่ในเวลา
ต่อมาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีปัญหาเกิดข้ึนหลายประการ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน
เป็นอยา่งมาก  ดงัน้ี  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีรายได้
นอ้ยสาํนกังานหลายแห่งไดรั้บโอนมาจากสภาตาํบล  คบัแคบ  ไม่เป็นสัดส่วน  อีกทั้งยงัขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการปฏิบติังาน  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาํบลยงัมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกฎหมาย
ระเบียบ  และขอ้บังคบัของทางการราชการน้อยเม่ือเวลาปฏิบัติงานมักมีความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกับ
ผูป้ฏิบติังานอยูเ่สมอ  ทาํใหก้ารปฏิบติังานไม่ครบถว้นตามบทบาทและหนา้ท่ี  โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  ยงัไม่เหมาะสมเพราะยงัใชโ้ครงสร้างเดิมท่ีมีกาํนนัเป็นประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลโดยตาํแหน่ง  ทาํ ใหใ้นบางหน่วยงานกาํนนัจะไม่กระตือรือร้นเพราะรอวนัหมดวาระ  ผูศึ้กษา
จึงมีขอ้แนะนาํเพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้ปฏิบติัหน้าท่ีบทบาทไดอ้ย่างเต็มท่ี  และมีประสิทธิภาพมาก
และตามความจาํเป็น  โดยเฉพาะการจดัหาอุปกรณ์ในการปฏิบติังานท่ีขาดแคลน  เช่น  โทรศพัท ์ รถยนต ์ และ
เคร่ืองกระจายเสียง  จนกระทัง่องคก์รนั้นเกิดความเขม้แขง็สามารถสร้างรายไดเ้ล้ียงตวัเอง  ทาํใหก้ารปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพสมัฤทธ์ิผลสมดงัเจตนารมณ์ของประชาชนทั้งชาติ  ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ือง  กฎหมายระเบียบ  และขอ้บงัคบัของทางราชการ  เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้
ระหว่างประชาชนกบัผูป้ฏิบติังานอีกทั้งควรสอดส่องดูแลในเร่ืองการปฏิบติังานให้ครบถว้นตามบทบาทและ
หนา้ท่ี  ควรส่งเสริมให้ประชาชนทาํอาชีพหลากหลาย  และผลผลิตท่ีได้จากการส่งเสริมอาชีพนั้นออกสู่ตลาด
ภายนอก  โดยให้องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นตวัประสานงานดา้นการตลาด  จนทาํให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
ภายนอกจนถึงระดบัสากล เพือ่เสริมในดา้นเศรษฐกิจของประเทศชาติอีกทางหน่ึงดว้ย 

 ระบบความเช่ือและการปฏิบติัทางศีลธรรม มีการพฒันาอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า มีการจดักิจกรรมส่งเสริม  สนบัสนุนการบูรณะ  ซ่อมแซม  บาํรุงรักษา  โบราณสถาน  สถาปัตยกรรม  ให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมสูงท่ีสุด ระบบการพฒันาสังคมรองลงมา คือ ท่านมีการจดักิจกรรมส่งเสริม  
สนับสนุนให้สมาชิกในสังคมปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา ท่านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้
สมาชิกในสังคม  นาํคาํสอนของศาสนาไปช่วยในการกล่อมเกลาใหส้มาชิกในสังคมเป็นคนดี และท่านมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมรู้จกักฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และประเพณีต่างๆ ในสังคมรู้จกัปรับตวัเขา้กบั
สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สาํนกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2549:230-238) 
ศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “การศึกษาระบบการพฒันาสังคมท่ีนาํไปสู่ความมัน่คงของมนุษย”์ ผลการศึกษาพบว่า  ระบบ
การพฒันาสงัคมมีสองระบบ คือระบบการพฒันาสงัคมในชุมชนใหเ้ป็นไปตามทฤษฎีการพ่ึงตนเอง และเศรษฐกิจ
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พอเพียง  และระบบการพฒันาท่ีมุ่งให้เป็นตามมาตรฐานสากลโลก  ตามทฤษฎีความทนัสมยั  ระบบการพฒันา
สังคมแบบแรกยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองและร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํกิจกรรมต่าง ๆ ส่วน
ระบบการพฒันาแบบหลงัไดรั้บอิทธิพลจากกระแสการพฒันาเศรษฐกิจทุนนิยมโลก อนัเป็นกระแสหลกัของการ
พฒันาในปัจจุบนัระดบัมหภาค  ซ่ึงผลกระทบให้สังคมอ่อนแอไม่เป็นปึกแผ่นมัน่คง  และสร้างภาระหน้ีสินแก่
ประชาชนค่อนขา้งมาก  ระบบการพฒันาสังคมทั้งสองระบบไดรั้บการยอมรับและปฏิบติัในระดบัท่ีไม่แตกต่าง
กนัมากนัก  กระบวนการการพฒันาสังคมมีการดาํเนินการตามขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแต่จุดประกายความคิด  การ
ระดมความคิดเห็นของทุกฝ่าย  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาการกาํหนดวตัถุประสงค ์ การทาํงบประมาณ 
การจดัหาวสัดุอปุกรณ์  การจดักาํลงัคนใหเ้หมาะสม การเร่ิมตน้ดาํเนินงานจนถึงเป้าหมายและการประเมินผลลพัธ์  
ในบางชุมชนมีการกา้วกระโดดขา้มขั้นตอนแรก ๆ โดยเป็นไปตามสภาพการพฒันาท่ีมีอยู่ในชุมชนก่อนและใน
บางชุมชนกระบวนการพฒันามีลาํดับขั้นตอนเหมือนกบักระบวนการท่ีเรียกช่ือต่าง ๆกัน เช่น ประชาสังคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การทําแผนแม่บทชุมชน   การพัฒนาเพื่อให้ ชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง  และ
กระบวนการพฒันาแบบองคร์วม 

 วตัถุประสงค์ที ่2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระบบการพฒันาสังคมของบุคลากรขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ 

 จากการวิจยั พบว่า เพศ ของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ระดับระบบการพัฒนาสังคมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบางพลี   จังหวัด
สมุทรปราการ กล่าว คือ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในตาํบล  
ประสบการณ์การทาํงานในตาํบลหรือหมู่บา้น  การไดรั้บการอบรมความรู้เก่ียวกบัการพฒันาสังคม ของบุคลากร
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่มีผลเก่ียวกบัระดบัระบบการพฒันาสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ของ 
นคร  สุวานิช (2541) ศึกษาวิจยัเร่ือง  บทบาททางการเมืองและการบริหารการพฒันาของผูน้าํทอ้งถ่ิน : ศึกษา
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาํบล 16 แห่ง ของอาํเภอเสนา  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ อนัประกอบดว้ยรายไดต่้อเดือนของผูน้าํทอ้งถ่ิน  มีความสัมพนัธ์กบัการแสดงบทบาททางการเมือง  
และการบริหารการพฒันาของผูน้ําท้องถ่ินในองค์การบริหารส่วนตาํบล ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคมอนั
ประกอบดว้ย อายุ ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการแสดงบทบาททางการเมืองและการ
บริหารการพฒันาของผูน้าํทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปัจจยัทางสถานภาพทางสังคมอนัประกอบดว้ย
การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัการแสดงบทบาททางการเมืองของผูน้าํทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ปัจจยั
ทางสถานภาพทางสังคมอนัประกอบดว้ยการศึกษา  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการแสดงบทบาททางการบริหารการ
พฒันาของผูน้าํทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปัจจยัทางภาวะความเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัการแสดง
บทบาททางการเมืองและการบริหารการพฒันาของผูน้าํทอ้งถ่ิน  จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการแสดง
บทบาทของผูน้าํทอ้งถ่ิน  ปัญหาไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชน  เขา้ใจว่าการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูน้าํทอ้งถ่ินมี
ผลประโยชน์แอบแฝง  ปัญหาเร่ืองงบประมาณในการดาํเนินการภายในหมู่บา้น  ปัญหาเร่ืองผูน้าํทอ้งถ่ินเองขาด
ความรู้ความเขา้ใจใจการแสดงบทบาทหนา้ท่ีของกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  เน่ืองจากตนเองมีภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่ง
กวา้งขวาง 
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ข้อเสนอแนะ   
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนําการวจิยัไปใช้ 
  1.1 จากการวิจยัพบว่า ระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ในเขตอาํเภอบางพลี
จงัหวดัสมุทรปราการ ดา้นระบบครอบครัว  มีการพฒันาอยู่ในระดบัน้อย แสดงให้เห็นว่า ระดบัความสัมพนัธ์
ระหว่างคนในครอบครัวของประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
อยูใ่นระดบันอ้ยหรือขาดความตระหนกัในการใหค้วามสาํคญัของความผกูพนัในครอบครัวหรือเครือญาติ  ดงันั้น
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรหาวิธีในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาสังคม ด้านระบบครอบครัว สร้าง
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวใหสู้งข้ึนเพื่อใหเ้กิดความรักความผูกพนั ความเอ้ืออาทรต่อกนั  เช่น การจดักิจกรรม
ส่งเสริมใหส้มาชิกในสงัคมมีความกตญัญูรู้คุณต่อผูมี้พระคุณ การจดักิจกรรมส่งเสริมใหค้รอบครัวทาํหนา้ท่ีอบรม
สมาชิกท่ีเกิดมาใหม่ใหรู้้จกัและปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์ดีของสังคม การจดักิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิกในสังคมรู้จกั
อดออม และรู้จกัการใชส้อยเงินอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด และการจดักิจกรรมส่งเสริมการเตรียมตวั
ของคู่สมรสใหมี้ความพร้อมก่อนจะมีครอบครัว  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นคนดีในสังคม
และเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาชุมชนเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
  1.2 จากการวิจยัพบว่า ระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ในเขตอาํเภอบางพลี
จงัหวดัสมุทรปราการ ด้านระบบการเมืองการปกครอง  มีการพฒันาอยู่ในระดับน้อย แสดงว่า บุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ในเขตอาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ  ขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการเมือง
การปกครอง   ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรส่งเสริม สนบัสนุน และจดัใหมี้การเพิ่มความรู้ของบุคลากรของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยจดัการฝึกการอบรมความรู้เก่ียวกบั
ระบบการเมืองการปกครอง   จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาสังคม ดา้นระบบการเมืองการปกครอง เช่น การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการออกกฎระเบียบท่ีมีความชอบธรรม ยุติธรรม และมีประโยชน์ตามความต้องการของ
ประชาชน การจดักิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลกันิติรัฐ (การปกครองโดยใชก้ฎหมาย) การจดักิจกรรม
ส่งเสริมความปองดอง สามคัคีระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคม และการจดักิจกรรมส่งเสริมให้มีการจดัการเลือกตั้ง
อยา่งบริสุทธ์ิยุติธรรม เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีของตนเอง  ปลูกฝังทศันคติใหค้นใน
ชุมชนรัก หวงแหนและเกิดความภาคภูมิใจ ตอ้งการ มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจิยัในคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจยัระบบการพฒันาทอ้งถ่ินของบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอ 
และ จงัหวดัอ่ืน นอกเหนือจากอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
  2.2 ควรมีการวิจยัถึงตวัช้ีวดัระบบการพฒันาสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ให้ชดัเจน และ
ครอบคลุม เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาสังคม ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เป็นองคก์รของประชาชน และสามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  2.3 เพื่อท่ีจะใหก้ารอภิปรายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ
ควบคู่ไปกบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดระดบัระบบพฒันา
สงัคม ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล ของผู้บริโภค  
กรณศีึกษา : ไอทีแกรนด์ บางแค* 

The Factors influencing Decision Making to buy Personal Computer   
Case Study : IT  Grand  Bangkhae 

 
              นางสาวศศิเลขา  ดิเรกพิทกัษ*์* 

              Miss Sasilekha  Direk 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภค  ไอทีแกรนด์ บางแค และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 300  คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน     
 ผลการศึกษา  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาปัจจยัเป็นรายดา้น  พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูบ้ริโภคในระดับมาก  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  และปัจจัยด้านการ
ให้บริการ  ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  และดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผลการเปรียบคา่เฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค  จาํแนกตามเพศ  อาย ุ และระดบัการศึกษา  ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างนัยสําคญัทางสถิติ  แต่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน  พบว่า  มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   
 
Abstract 
               The purposes of this research were to study the factors influencing decision making to buy personal 
computer at  Grand Bangkhae  and to compare the factors influencing decision making to buy personal 
computer, classified by demographic traits. There were 300 samples. The questionnaire was used as a research 
tool. The statistical data was analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance. 

The research results were to conclude that the overall factors influencing decision making to buy 
personal computer of customers was at medium level.  In consideration of other factors were that the 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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customers’s decision making towards distribution channel and services were at the highest level and the 
product, price and promotion were at the medium level.  The comparion  result of mean for the factors 
influencing decision making to buy personal computer classified by demographic traits with different sex, age 
and education do not correlate the different factors at significant level.  The overall different occupations factor 
do correlate the different factors influencing decision making to buy personal computer with statistical  
difference at significant level  of  0.01. 
 
ความนํา 
 ปัจจุบนัน้ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินธุรกิจและชีวิตประจาํวนัอยา่งมาก  
ทั้งในส่วนของการใช้งานโดยตรง  การติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูล ทั้งในระยะใกลจ้นถึงระยะไกลขา้มโลก  
รวมไปถึงการใช้ในด้านความบันเทิง เกมส์คอมพิวเตอร์หรือภาพยนต์ท่ีสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค  
นอกจากน้ีเรายงัพบการประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์ท่ีแฝงเขา้มาในชีวิตประจาํวนัมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น ในการใชค้วบคุม
การทาํงานเคร่ืองปรับอากาศ  เตา ไมโครเวฟ และกลอ้งถ่ายภาพ และวีดีโอ เป็นตน้  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน
ไดว้่าในโลกต่อไปมนุษยจ์ะพ่ึงการทาํงานของคอมพิวเตอร์มากข้ึน โดยการทาํงานของอุปกรณ์อิเลก็โทรนิค และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัจะถูกควบคุมโดยผา่นระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ 
 ดงันั้น  จึงเห็นว่าคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงต่อสภาพการทาํงานในการประกอบกิจกรรม 
และเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคไดเ้กือบทุกเร่ือง ผูบ้ริโภคจึงมีความตอ้งการซ้ือคอมพิวเตอร์ไว้
สาํหรับใชง้าน เกิดความตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซ่ึงปัจจุบนัมีราคา
ไม่แพง  มีรูปร่างท่ีทนัสมยัและประสิทธิภาพการใชง้านเพิ่มมากข้ึน  ท่ีสาํคญัเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาด ทาํใหธุ้รกิจซ้ือขายคอมพิวเตอร์ท่ีห้างไอทีแกรนด์ บางแค มีการแข่งกนัอย่างรุนแรง 
หลายรูปแบบ เช่น  การขายในราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่งขนั สถานท่ีสวยงามและสะดวกซ้ือ และมีการลดแลกแจกแถม 
เป็นตน้ 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ทาํให้ผูป้ระกอบธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ของไทยในปัจจุบนัมีการขยายตวัเพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมาก  ประกอบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกลายเป็น
ปัจจยัท่ีจาํเป็นท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงในชีวิตประจาํวนั (individual) ท่ีจะเขา้มาช่วยเสริมสร้างศกัยภาพใหต้นเองเพ่ือ
การแข่งขนัทั้งในเชิงธุรกิจ  การศึกษา และอ่ืนๆ อีกนานับประการ  ส่งผลให้ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใน
ประเทศไทยเจริญเติบโตข้ึนมากกวา่เดิม และมีอตัราการขยายตวัของตลาดอยูใ่นระดบัสูง 
 จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาขา้งตน้ทาํให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา: ห้างไอทีแกรนด์ บางแค   เช่น 
ประสิทธิภาพและความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ความเหมาะสมของราคา การบริการให้
คาํแนะนาํในการเลือกซ้ือต่อลูกคา้ของร้านคา้ผูจ้ดัจาํหน่าย   การบริการหลงัการขาย การรับประกนัสินคา้ การ
ส่งเสริมการขายอ่ืนๆ  รวมทั้งความน่าเช่ือถือของช่ือเสียงดา้นตราผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีคน้พบจากการวิจยั
จะเป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของไทย ท่ีจะ
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กาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดเ้หมาะสมและตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคคนไทยในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ห้างไอที
แกรนด ์บางแค 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมุติฐานการวจิยั  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู ้บริโภคท่ีมีลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  เฉล่ีย
ประมาณเดือนละ  10,000  คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา  ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  กาํหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ  Krejcie และ Morgan (1970, p. 608) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 300 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้ นตอนตามลําดับ  โดย
แบบสอบถามมี 2 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 5 ขอ้  
 ตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบวดัระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั จาํนวน 19 ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แจกแบบสอบถามจาํนวน  300   ชุด  กับกลุ่มตัวอย่างท่ีสนใจเขา้มาสอบถาม หรือเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในห้างไอที แกรนด์  บางแค  โดยให้กรอกขอ้มูลและรอรับแบบสอบถามคืน  ใช้
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ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2  วนั  คือ  วนัเสาร์ ท่ี  7  และวนัอาทิตยท่ี์ 8  เดือน  มิถุนายน  2551 ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมา  จาํนวน  300  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหสั  
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test   
และTukey,s  HSD  test  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  โดยใชค่้าเฉล่ีย  ( )  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (  ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล  ของผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยใช ้t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
(analysis  of  variance = F-test)  
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค เป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยวิธีของ Tukey  (Tukey,s 
HSD test) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  57.70  อาย ุ 20-30  ปี ร้อยละ  43.00 รองลงมา  
31-40  ปี  ร้อยละ 31.33 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  ร้อยละ  48.00 รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 45.33  
อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 68.67 รองลงมา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 15.67  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่า
กวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 66.00 รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 15.00 
 2.  วเิคราะห์ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล      จาํแนกตาม  ด้าน
ต่าง  ๆ
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม  มีการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยภาพรวม  
อยูใ่นระดบัปานกลาง  คา่เฉล่ีย 3.35 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ 
  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 3.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.91-3.49) ทุกรายการ คือ 
   1.  ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
   2.  ความปลอดภยัในการใชง้าน 
   3.  รูปทรงของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
   4.  ความทนัสมยัของของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
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   5.  สามารถ upgrade ไดง่้าย 
  ด้านราคา 
  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 3.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.03-3.38) ทุกรายการ คือ 
   1.  ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 
   2.  ราคาในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 
  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.87) 1 รายการ คือ สถานท่ีจดัจาํหน่ายเหมาะสม สะอาด สวยงาม นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.87) 1 รายการ คือ คูปองส่วนลด นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ด้านการให้บริการ 
  ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจ  โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.51-3.71) 3 รายการ คือ 
   1.  การรับประกนัสินคา้ 
   2.  บริการติดตั้งโปรแกรม 
   3.  มีบริการหลงัการขาย 
  นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล  
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล  ของผูบ้ริโภค  เพศชาย  และเพศหญิง  พบว่า  มีการตดัสินใจ ในภาพรวม  และพิจารณาเป็นรายดา้น  
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2  ผลการเปรียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล  ของผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ ต่างกนั  พบวา่  มีการตดัสินใจ  ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.2.1  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคท่ีมี อายตุ่างกนั มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.2.2  ดา้นการใหบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริโภคท่ีมี อายตุ่างกนั  มีการตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
   3.2.3  ดา้นสถานท่ี ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี อายตุ่างกนั มีการตดัสินใจ โดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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  3.3  ผลการเปรียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า มีการตดัสินใจ  ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.4  ผลการเปรียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมี อาชีพต่างกนั พบว่า มีการตดัสินใจ ในภาพรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
   3.4.1  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และดา้นการใหบ้ริการ  
ผูบ้ริโภคท่ีมี  อาชีพต่างกนั  มีการตดัสินใจ   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
  3.5  ผลการเปรียบคา่เฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล  ของผูบ้ริโภคท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั พบวา่ มีการตดัสินใจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ   
   3.5.1  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้นการให้บริการ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ต่างกนั  มีการตดัสินใจ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
   3.5.2  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ผูบ้ริโภคท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 
 
การอภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
กรณีศึกษา  : ไอทีแกรนด ์บางแค ซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  จาํแนกตามดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 
 1.  ด้านผลิตภัณฑ์  ผูใ้ชบ้ริการมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง  ในเร่ือง ประสิทธิภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ความปลอดภยัในการใชง้าน  และรูปทรงของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
กลัปังหา  ตรองพาณิชย  ์ (2541)  ศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ผลการศึกษา  พบว่า  สภาพตลาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ผูผ้ลิต  
ผูจ้ดัจาํหน่าย และท่ีปรึกษาและใหบ้ริการทั้งดา้นซอฟทแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ในส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนมากไม่มีความจงรักภักดีในตรา 
สินคา้   นอกจากน้ียงัชอบรายการส่งเสริมการขายในดา้นการแถม  และบริการต่างๆ มากท่ีสุด  สาํหรับปัจจยัสาํคญั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  คือ  ประสิทธิภาพ  ราคา  และความปลอดภยัในการ
ใชง้าน  ตามลาํดบั  และการทดสอบความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  พบว่า  ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัอาชีพ  ส่วนราคาเคร่ืองท่ีเลือกซ้ือข้ึนอยูก่บัรายไดแ้ละอาชีพของผูบ้ริโภค  ส่วนรูปแบบรายการ
ส่งเสริมการขายท่ีผูบ้ริโภคชอบจะข้ึนอยู่กบัสถานภาพการสมรส และการศึกษาโดยการเลือกเง่ือนไขชาํระเงิน
ข้ึนกบัสถานภาพการสมรส 
 2.  ด้านราคา   ผูใ้ช้บริการมีการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ในเร่ือง ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ  และราคาในการเพิ่มประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นาถฤดี  อามระดิษฐ์  (2548)  ศึกษา
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เ ร่ือง   พฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยี่ห้อ  IBM  ของผู ้บริโภค   ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั  พบว่า  วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการซ้ือคอมพิวเตอร์  คือ ใชท้าํงานต่อเน่ืองกบั
ท่ีทาํงาน ไดข้อ้มูลจากเพ่ือน/ญาติพ่ีนอ้ง/สมาชิกในครอบครัว ท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบการตดัสินใจซ้ือ   การลด
ราคาเป็นการส่งเสริมการตลาดท่ีจูงใจท่ีสุด   และราคาในการเพิ่มประสิทธิภาพ  ลักษณะการซ้ือด้วยเงินสด  
พฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซ้ือคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลยีห่อ้ IBM  ในอนาคต 
 3.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผูใ้ชบ้ริการมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก  ในเร่ือง  สถานท่ีจดัจาํหน่าย
เหมาะสม  สะอาด  สวยงาม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ณรงคช์ยั  สุธีประเสริฐ  (2546)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
การเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะของนิสิต นกัศึกษามหาวิทยาลยั ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการศึกษา  พบว่า  นักศึกษาจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในร้านอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย และท่ีพกัอาศัย 
จุดประสงคเ์พื่อการทาํรายงานและเพื่อความบนัเทิง การเล่นอินเทอร์เน็ต และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  พฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้ งโต๊ะของนักศึกษาโดยรวม พบว่า นักศึกษาเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบประกอบเอง  รองลงมา  คือ  สถานท่ีในการจดัจาํหน่าย  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประกอบในประเทศ 
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยี่หอ้ต่างประเทศ   ปัจจยัท่ีนกัศึกษานาํมาใชใ้นการตดัสินในซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พิจารณา
จากคุณภาพของเคร่ือง บริการหลงัการขาย  และการรับประกนั ตามลาํดบั 
 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูใ้ชบ้ริการมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก  ในเร่ือง คูปองส่วนลด ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  นริศา  สาริกภูติ  (2541)  ศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษา  พบว่า  การตดัสินในซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ไม่มีความสมัพนัธ์กบั  อาย ุ การศึกษา ระดบั รายได ้ และอาชีพ  ส่วนดา้นราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความสัมพนัธ์
กบัรายได ้ การศึกษา และอายุในการพิจารณาองคป์ระกอบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 อนัดบัแรก  คือ  
ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอร์  อนัดบัสอง คือ  ดา้นราคา  โดยบริการหลงัการขายจะไดรั้บการพิจารณาเป็น
อนัดบัท่ีสาม ส่วนการบริการหลงัการขายท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั 3 อนัดบั คือ  การรับประกนัสินคา้  การลด
ราคา  การให้คูปอง  และการแถมอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามลาํดับ ส่วนของการบริการหลังการขายท่ีผูบ้ริโภคให้
ความสาํคญั 3 อนัดบัแรก  คือ การมีช่างซ่อมท่ีมีความรู้ความสามารถ บริการซ่อมท่ีรวดเร็ว และการรับซ่อมนอก
สถานท่ี ตามลาํดบั ส่วนปัญหาท่ีพบในการใชง้านของผูบ้ริโภค 3 อนัดบัแรก  คือ  เคร่ืองทาํงานชา้ เคร่ืองตกรุ่นเร็ว 
และไม่สามารถใชง้านกบัโปรแกรมใหม่ ๆ  ไดต้ามลาํดบั 
 5.  ด้านการให้บริการ  ผูใ้ชบ้ริการมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก  ในเร่ือง  การรับประกนัสินคา้บริการ
ติดตั้ งโปรแกรม  และมีบริการหลงัการขาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นริศา  สาริกภูติ  (2541)  ศึกษาเร่ือง  
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษา  พบว่า  การตดัสินในซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบั อายุ การศึกษา ระดบัรายได ้และ
อาชีพ ส่วนด้านราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับรายได้  การศึกษา และอายุในการพิจารณา
องคป์ระกอบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 อนัดบัแรก คือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  อนัดบั
สอง คือ  ดา้นราคา  โดยบริการหลงัการขายจะไดรั้บการพิจารณาเป็นอนัดบัท่ีสาม  ส่วนการบริการหลงัการขายท่ี
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ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั 3 อนัดบั คือ  การรับประกนัสินคา้  การลดราคา  การใหคู้ปอง และการแถมอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ตามลาํดบั ส่วนของการบริการหลงัการขายท่ีผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั 3 อนัดบัแรก คือ การมีช่างซ่อมท่ีมีความรู้
ความสามารถ บริการซ่อมท่ีรวดเร็ว และ การรับซ่อมนอกสถานท่ี  ตามลาํดบั  ส่วนปัญหาท่ีพบในการใชง้านของ
ผูบ้ริโภค 3  อนัดับแรก  คือ  เคร่ืองทาํงานช้า เคร่ืองตกรุ่นเร็ว และไม่สามารถใช้งานกับโปรแกรมใหม่ๆ ได้
ตามลาํดบั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.1  ควรจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภค  สาขาอ่ืนๆ 
 1.2  ควรจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภค  โดยเนน้ประเภทบริการรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น  ภาพพจน์ของไอทีแกรนด์ บางแค  และการให้บริการ
ของพนกังาน  เป็นตน้ 
 1.3  ควรจะทาํการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
เปรียบเทียบกบั  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
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ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV)  
ในพืน้ท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร* 

The Marketing Factors Affecting Car  Dr ivers’ Decisions Makings on Using 
Natural Gas for  Vehicles (NGV) in the Area of Thonbur i Distr ict, Bangkok 

 
        นางสาวสุมลรัตน ์ สินธพมหนัต์** 

        Miss Sumonrat   Sintopmahun 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติสาํหรับ
ยานยนต ์(NGV) และ ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตใ์นพื้นท่ียา่น
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ขอ้มูลท่ีใชไ้ดจ้ากการเกบ็ตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ขนาดตวัอยา่งมีจาํนวน 250 
คน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
ทดสอบค่าเอฟ และการทดสอบสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนั 
 ผลการศึกษา (1) ผูใ้ช้รถยนต์ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์เป็นเช้ือเพลิงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทั รายไดต่้อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ รถยนตติ์ดตั้งเคร่ืองยนตเ์ช้ือเพลิงสองระบบ (Bi - 
Fuel) มากท่ีสุด รถยนตส่์วนใหญ่มีอายกุารใชง้าน 1 ปี (2) ความคิดเห็นของผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์
เก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (อุปกรณ์ท่ีติดตั้งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน) และดา้นราคา (ราคาถูกกว่านํ้ ามนั
เช้ือเพลิง) (3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์ 
พบว่า ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์มีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ ในดา้นระยะทาง และ
ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และพบว่าผูใ้ชร้ถยนตท่ี์มีอาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และประเภทของรถยนต์แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และ (4) ผลการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ พบว่า ปัจจัยดา้นผลิตภณัฑ์มี
ความสัมพนัธ์กบั ดา้นระยะทาง และดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยั
ดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ปัจจยัดา้นช่อง

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ทางการจัดจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กับด้านราคาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัดา้นราคาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
Abstract 
 This research aimed to study car drivers’ individual characteristics affecting the use of Natural Gas for 
Vehicles (NGV) and marketing factors affecting drivers’ decision makings in using NGV in the area of Thonburi 
district, Bangkok. Purposive random sampling was used. The data collected was from 250 samples. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, standard deviation, t-test, F-test, and Pearson Product Moment 
Correlation. 
 The study results were: (1) The majority of car drivers who used NGV were male more than female, ages 
between 31–40, with bachelor-level graduation, and working in private firms with average income of 20,001 – 30,000 
baht per month. The majority of vehicles used were not over 7 seated personal cars, with bi-fuel engine installation, 
and being used for one year period. (2) The opinions of car drivers who used NGV on marketing factors that affected 
car drivers’ decisions makings on using NGV in the area of Thonburi district, Bangkok revealed that marketing 
factors that affected car drivers’ decisions makings  in high level were product (high quality and high standard 
products) and price (less expensive than petrol). (3) The comparison analysis of general information affecting car 
drivers’ decision makings on using NGV revealed that gender of car drivers caused different decision makings in 
terms of driving distances as well frequency on NGV filling at the statistical significance of 0.05.  It was also found 
that car drivers’ differences in age, education level, occupation, monthly income, and car types had no statistical 
difference at the level of significance of 0.05. (4) The results on testing correlation on marketing factor and car 
drivers’ decision makings on using NGV revealed that the factor on product correlated with the factor on driving 
distance, and the factor on frequency on NGV filling per week at the statistical significance of 0.01.  Also the factor 
on price had correlated with the factor on frequency on NGV filling at the statistical significance of 0.01. Moreover, 
the factor on distribution channel correlated with the factor on at the statistical significance of 0.01. Finally, the factor 
on marketing promotion had correlated with the factor on price at the statistical significance of 0.01.  
 
ความนํา 
 ประเทศไทยไดเ้ร่ิมพฒันาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2504 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการใหป้ระเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีผลิตภณัฑป์ระชาชาติอยูใ่น
ระดบัสูง ตลอดจนทาํใหป้ระชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และในการพฒันาเศรษฐกิจนั้นส่วนหน่ึงไดเ้นน้
ไปท่ีการขยายตวัทางเศรษฐกิจตามภาคต่างๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงิน และภาค
อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ทาํใหค้วามจาํเป็นท่ีตอ้งใชพ้ลงังานในทุกภาคเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนดว้ย ส่วนใหญ่เป็นความ
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ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นํ้ ามันเป็นหลัก เน่ืองจากนํ้ ามันเป็นวัตถุดิบ และเป็นปัจจัยในการผลิตท่ีสําคัญของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ประเทศไทยมีความตอ้งการใช้นํ้ ามนัเป็นจาํนวนมากเพื่อใช้ในการผลิตสินคา้และบริการ
ประมาณ วนัละ 1,100 พนับาร์เรล แต่ความสามารถในการผลิตนํ้ ามนัไดเ้องภายในประเทศมีเพียงประมาณ วนัละ 
550 พนับาร์เรล ทาํให้ปริมาณนํ้ ามนัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึง
ตอ้งพึ่งพิงการนาํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และคิดเป็นสัดส่วนการนาํเขา้ท่ีสูงมากเม่ือเทียบกบั
ปริมาณท่ีสามารถผลิตไดเ้องภายในประเทศถึงประมาณ ร้อยละ 60 นํ้ ามนัจึงเป็นทั้งตน้ทุนทางตรงและตน้ทุน
ทางออ้มของสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ดงันั้น หากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกเปล่ียนแปลงจะกระทบต่อระดบัราคานํ้ ามนั
ในประเทศ และจะส่งผลให ้ภาคเศรษฐกิจต่างๆ ไดรั้บผลกระทบดว้ย เม่ือพิจารณาถึงสัดส่วนการใชพ้ลงังานในปี 
พ.ศ. 2549 อุตสาหกรรมภาคขนส่ง และโรงไฟฟ้าตอ้งใช้นํ้ ามนัดีเซลเป็นพลงังานหลกั กล่าวคือ ด้านคมนาคม
ขนส่งในปี 2549 มีสัดส่วนการใช้พลงังานร้อยละ 37 ดา้นธุรกิจและอุตสาหกรรมใช้พลงังาน ร้อยละ 36 ส่วน
หน่วยงานราชการและประชาชนโดยทัว่ไปใชน้ํ้ ามนัเบนซินเป็นพลงังานหลกั โดยมีสดัส่วนร้อยละ 28 
 นอกจากน้ี ปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสาํคญัในเมืองใหญ่ของประเทศ โดยมีสาเหตุมาจากการ
เผาไหมน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการคมนาคมขนส่ง และในโรงงานอุตสาหกรรมอนัเน่ืองมาจากการสันดาปท่ีไม่
สมบูรณ์ ทาํให้เกิดฝุ่ นละออง สารตะกัว่ และคาร์บอนมอนนอกไซด์ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัญหา
มลพษิหลกั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง ปริมาณ คาร์บอนมอนนอกไซด ์และสารไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
ไอเสียของรถยนต ์จากสาเหตุดงักล่าวในปัจจุบนัภาครัฐบาลจึงใหค้วามสนใจในการพฒันาและเลือกสรรเช้ือเพลิง
ท่ีจะนาํมาใชใ้นยานยนตต่์างๆ โดยการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด และคุณสมบติัทาง
ฟิสิกส์ของก๊าซธรรมชาติ (NGV) พบว่ามีมลพิษนอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงอ่ืนๆ รัฐบาลจึงหันมาส่งเสริมให้
ภาคการคมนาคมขนส่งและภาคอุตสาหกรรมใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทดแทนการใชน้ํ้ ามนัมากข้ึน เน่ืองจาก
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์กว่านํ้ ามนัทาํใหค้วนัดาํนอ้ยกว่านํ้ ามนั เพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษทาง
อากาศและรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชนในประเทศ อาจกล่าวได้กว่าก๊าซธรรมชาติ (NGV) จึงเป็น
แนวทางหน่ึงในการนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ แต่เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนยงัขาดความมัน่ใจในการ
ใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ประกอบกบัการเปล่ียนมาใช ้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) นั้นประชาชนมองว่ามีค่าใชจ่้ายใน 
การติดตั้ งอุปกรณ์ NGV ในยานยนต์ท่ีสูง เป็นผลทาํให้ประชาชนยงัไม่กล้าตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนมาใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ในปัจจุบนั 
 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น ทาํให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) พื้นท่ียา่นธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิจยัไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาสภาวะราคานํ้ ามนัแพง และปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
ส่วนรวมโดยทัว่ไปในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) 
 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ในพื้นท่ียา่นธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวจิยั 
 1.  ลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) แตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูข้บัข่ีรถยนตส่์วนบุคคลท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ในพื้นท่ียา่น
ธนบุรี กรุงเทพมหานครท่ีจดทะเบียนติดตั้งในฝ่ังธนบุรี จาํนวนรถยนต ์714 คนั ขอ้มูล ณ เดือนมิถุนายน 2550 
 2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ คือ สัมภาษณ์ผูข้บัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ในพื้นท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานครท่ีจดทะเบียนติดตั้งในฝ่ังธนบุรี โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) และกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนด ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, 
p. 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนรถยนต ์250 คนั 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
และประเภทของรถยนต ์จาํนวน 8 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณคา่ 5 ระดบัของ 
ลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 28 ขอ้  
 ตอนท่ี 3 การตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) จาํนวน 4 ขอ้  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มผูข้บัข่ีรถยนตส่์วน
บุคคลท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ในพื้นท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานครท่ีจดทะเบียนติดตั้งในฝ่ังธนบุรีโดยนาํ
แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดก้รอกขอ้มูล จาํนวน 250 ฉบบั และรับคืนดว้ยตนเอง 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก๊้าซธรรมชาติ (NGV) ใน
พ้ืนท่ียา่นธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาจาํแนกตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในพื้นที่ย่านธนบุรี กรุงเทพมหานครสามารถสรุป
ผลไดด้งัน้ี 
 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นเพศของผูท่ี้ใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือ
เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.2 และเพศหญิง ร้อยละ 8.8  ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทั  มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล4 ท่ีนัง่ร้อย
ละ 85.2 และรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ ร้อยละ 14.8 มีการติดตั้งเคร่ืองยนตร์ะบบเช้ือเพลิงสองระบบ (Bi 
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- Fuel) มากที่สุด ร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ เคร่ืองยนตท่ี์ใช ้NGV เป็นเช้ือเพลิงเพียงอย่างเดียว (Dedicated NGV) 
ร้อยละ 20.8 และนอ้ยท่ีสุดคือ ติดตั้งระบบเคร่ืองยนตร์ะบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel) ร้อยละ 13.2 รถยนต์
ส่วนใหญ่มีอายุการใชง้าน 1 ปีมากที่สุด ร้อยละ 31.2 รองลงมาคือ 2 ปี ร้อยละ 22.8 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุการใชง้าน 
3 ปี ร้อยละ 7.6 โดยพบวา่ค่าเฉล่ียอายุการใชง้านของรถยนตเ์ท่ากบั 2.70 ปี 
 ตอนที ่2  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในพื้นที่ย่านธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผูท้ี่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท่ี้ใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เห็นดว้ยมากที่สุดคือ อุปกรณ์ 
NGV ท่ีติดตั้งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน รองลงมาคือ การใชก้๊าซ NGV ทาํใหอ้ตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงต่อ
กิโ ลเมตร ตํ่ากวา่เช้ือเพลิงอื่นๆ  ตามลาํดบั 
 ด้านราคา มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เห็นด้วยมากท่ีสุดคือก๊าซ NGV ราคาถูกกว่านํ้ ามัน
เช้ือเพลิง รองลงมาคือ การใชก้๊าซ NGV ช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายเม่ือเทียบกบั นํ้ามนัเบนซิน / นํ้ามนัดีเซล / แก๊ส
โซฮอล ์ตามลาํดบั 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี ใ น
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เห็นดว้ยมากที่สุดคือ 
สถานีบริการก๊าซ NGV แต่ละแห่งมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั รองลงมาคือ มีจาํนวนสถานีบริการก๊าซ NGV เพียงพอ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบ้ริการ ตามลาํดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรีในภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูใ้ ชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เห็นดว้ยมากที่สุดคือ ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากบริษทั ปตท. รองลงมาคือ การติดสต๊ิกเกอร์ท่ีตวัรถยนตท่ี์ใชก้๊าซ NGV ตามลาํดบั 
 ตอนที ่3 การตัดสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  
 การตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ของผูใ้ช้รถยนต์ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร โ ดยเฉลี่ย
ระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เท่ากบั 4,301.20 กิโ ลเมตร/เดือน ซ่ึงส่วนใหญ่ใช ้  ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็น
ระยะทาง 6,000 กิโ ลเมตร/เดือน คิดเป็นร้อยละ 29.20รองลงมาคือ 1,500 กิโ ลเมตร/เดือน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และ
นอ้ยท่ีสุดคือ 4,900 กิโ ลเมตร/เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.40  
 ผูใ้ ช้รถยนต์ท่ีติดตั้ งเคร่ืองยนต์ท่ีใ ช้ระบบเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใ นพ้ืนท่ีย่านธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เสียค่าติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV)โดยเฉลี่ยเท่ากบั 30,868.00 บาท  ซ่ึงส่วนใหญ่เสียค่าติดตั้งก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) มากท่ีสุดคือ 26,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.40 รองลงมาคือ 26,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 
และนอ้ยท่ีสุดคือ 31,000 บาท และ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40  
 ผูใ้ ช้รถยนต์ท่ีติดตั้ งเคร่ืองยนต์ท่ีใ ช้ระบบเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใ นพ้ืนท่ีย่านธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เติมก๊าซธรรมชาติ (NGV)โ ดยเฉลี่ยเท่ากบั 110.04 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงส่วนใหญ่เติมก๊าซธรรมชาติ 
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(NGV) มากท่ีสุดคือ 100 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ  120 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 16.0 และ
นอ้ยที่สุดคือ 200 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.0  
 ผูใ้ ช้รถยนต์ท่ีติดตั้ งเคร่ืองยนต์ท่ีใ ช้ระบบเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใ นพ้ืนท่ีย่านธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยเฉลี่ยจาํนวนคร้ังท่ีเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) เท่ากบั 6 คร้ังต่อสัปดาห ์
ซ่ึงส่วนใหญ่เติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) 7 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 และนอ้ยท่ีสุดคือ 10 คร้ังต่อสปัดาห ์คิดเป็นร้อยละ 0.40 
 ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) สรุปไดด้งัน้ี 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ในดา้น
ระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ และจาํนวนคร้ังที่เติมต่อสปัดาห์แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 2.  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV)ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 3.   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV)ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  
 4.   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV)ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  
 5.   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV)ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 6.   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใ ช้ประเภทของรถยนต์แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใ จใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 7.   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชร้ะบบเช้ือเพลิงแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV)ในดา้น
ระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบหา
ค่าความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Turkey อธิบายไดพ้บว่า ผลการทดสอบหาความแตกต่าง
ของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ดา้นระยะทางท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชร้ะบบ
เช้ือเพลิงสองระบบ (Bi - Fuel) กบั เคร่ืองยนตร์ะบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel)  มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนคู่อื่นๆ  มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 8.   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุการใชง้านของรถยนตแ์ตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ในดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 ดงันั้น ผูวิ้จัยจึงไดท้าํ
การทดสอบหาค่าความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Turkey อธิบายไดพ้บว่า ผลการทดสอบความ
แตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ พบว่า อายุการใชง้านของรถยนต ์1 ปี กบั 
3 ปี, อายุการใชง้านของรถยนต์ 2 ปี กบั 3 ปี และ 5 ปี และอายุการใชง้านของรถยนต ์3 ปี กบั 4 ปี มีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) แตกต่างกันอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 ส่วนคู่อื่น ๆ  มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 ตอนที ่5  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ในพื้นที่ย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    
 การทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ในพ้ืนที่ย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร โ ดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (The 
Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1.  ด้านผลติภัณฑ์  (Product) 
  1.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดา้นระยะทางที่ใชก้๊าซธรรมชาติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โ ดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มีค่าเท่ากบั 0.199 แสดงวา่ มีความสมัพนัธก์นันอ้ย และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั  
  1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดา้นราคาค่าติดตั้งก๊าซ ดา้นราคาเติมก๊าซ โดยไม่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  1.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โ ดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มีค่าเท่ากบั 0.213 แสดงวา่มีความสมัพนัธก์นันอ้ย และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั  
 2.  ด้านราคา (Price) 
  2.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ ดา้นราคาค่าติดตั้งก๊าซ ดา้นราคาเติมก๊าซ โดยไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  2.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โ ดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มีค่าเท่ากบั 0.174 แสดงวา่ มีความสมัพนัธก์นันอ้ยมาก และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 3.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
  3.1  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ ดา้นราคาค่าติดตั้งก๊าซ โดยมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.350 หมายความว่า 
ตวัแปรทั้งสองดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นราคาเติมก๊าซ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โ ดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มีค่าเท่ากบั -0.241 แสดงวา่ มีความสมัพนัธก์นัปานกลาง และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม 
  3.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์ โดยมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.429 หมายความว่า ตวัแปร
ทั้งสองดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  4.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ ดา้นราคาค่าติดตั้งก๊าซ โ ดยไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  4.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นราคาเติมก๊าซ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โ ดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(r) มีค่าเท่ากบั -0.169 แสดงวา่มีความสมัพนัธ์กนันอ้ยมาก และมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม  
  4.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์ โดยมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .206 หมายความว่า ตวัแปรทั้ง
สองดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ตอนที ่6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 1.  ก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ/หมดเร็ว จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 
 2.  ควรเพ่ิมป๊ัมก๊าซธรรมชาติใหม้ากข้ึน จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0 
 3.  ใชร้ะยะเวลาในการเติมก๊าซธรรมชาตินาน จาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้ใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือ
เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.2 และเพศหญิง ร้อยละ 8.8  มีอายุ 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพเป็น
พนกังานบริษทั  มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่ใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล4 ท่ีนัง่ร้อยละ 85.2 และ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีนัง่ ร้อยละ 14.8 มีการติดตั้งระบบเคร่ืองยนตร์ะบบเช้ือเพลิงสองระบบ (Bi-Fuel) 
มากท่ีสุด     ร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ เคร่ืองยนตท่ี์ใช ้NGV เป็นเช้ือเพลิงเพียงอย่างเดียว (Dedicated NGV ) ร้อย
ละ 20.8 และนอ้ยท่ีสุดคือ ติดตั้งระบบเคร่ืองยนตร์ะบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel)ร้อยละ 13.2  รถยนต์ส่วน
ใหญ่มีอายุการใชง้าน 1 ปี โดยพบวา่ค่าเฉลี่ยอายุการใชง้านของรถยนตเ์ท่ากบั 2.70 ปี 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สุภิญญา  ธญัญผล (2548) เร่ือง ความพึงพอใจต่อการ
ใชก้๊าซ NGV ในรถยนตน์ัง่ของบริษทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) พบว่า ผูใ้ชก้๊าซ NGV ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุโดย
เฉลี่ยระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–50,000 บาท มี
ประสบการณ์การขบัข่ีรถยนตม์ากกวา่ 9 ปี ทาํงานในกรุงเทพมหานคร และพบว่าส่วนใหญ่ผูใ้ชก้๊าซ NGV มีระยะทาง
ว่ิงเฉลี่ยต่อวนั 50-100 กม.ต่อวนั ความเร็วโดยเฉลี่ย 80-100 กม.ต่อชัว่โมง ความถ่ีใน การเติมก๊าซ NGV ตํ่ากว่า 2 คร้ัง
ต่อสปัดาห์ จาํนวนเงินท่ีเติมต่อคร้ัง 81-120 บาท และใชเ้วลาในการเติมก๊าซ NGV 15-20 นาทีต่อคร้ัง 
 2.  ผูใ้ชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า 
  2.1  ผูใ้ชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
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  2.2  ผูใ้ชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สุภิญญา ธัญญผล (2548) เร่ือง ความพึงพอใจต่อ
การใชก้๊าซ NGV ในรถยนตน์ัง่ของบริษทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) พบว่า ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์มีการติดตั้งระบบเช่ือเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีความพึงพอใจดา้นราคาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด    และดา้นช่องทางการจาํหน่าย ตามลาํดบั 
 3.  การตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ผูใ้ชร้ถยนตใ์นพ้ืนที่ย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยส่วน
ใหญ่ใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นระยะทาง 6,000 กิโ ลเมตร/เดือน เสียค่าติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) เท่ากบั 
26,500 บาท เติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) มากที่สุดคือ 100 บาทต่อคร้ัง จาํนวนคร้ังท่ีเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) เท่ากบั 
7 คร้ังต่อสปัดาห ์ 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สมชาย  สีวลีพนัธ์ (2547) เร่ืองความพึงพอใจของผู้
ขบัข่ีรถแทก็ซ่ีท่ีเขา้ร่วมโครงการแทก็ซ่ีอาสาสมคัรใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ติดตั้ง
กบับริษทั ส.ศิริแสง จาํกดั พบว่า ส่วนมากใชร้ถแทก็ซ่ีย่ีหอ้โตโยตา้ ส่วนมากมีระยะเวลาของการติดตั้งอุปกรณ์
ก๊าซธรรมชาติมาแลว้ของรถแทก็ซ่ีประมาณ 3–6 เดือน ส่วนมากผูใ้ชมี้พฤติกรรมในการใชร้ถแทก็ซ่ีในลกัษณะใช้
คนัใดคนัหน่ึงเป็นประจาํ สําหรับระยะทางท่ีว่ิงไดใ้นเมืองและนอกเมืองเม่ือเติมก๊าซ NGV เต็มถงั สามารถวิ่งได้
มากกว่า 200 กม. และระยะทางที่ว่ิงมาแลว้ของการขบัรถแท็กซ่ีในโครงการฯ พบว่า ส่วนมากมีการใช้งานแลว้ 
50,001 –70,000 กม. สาํหรับความถ่ีท่ีเขา้เติมก๊าซฯ ที่สถานีบริการส่วนมากเติม 2 คร้ัง/วนั ซ่ึงชนิดของเช้ือเพลิง
เดิมท่ีผูข้บัข่ีเคยใช้ส่วนมาก ใช้นํ้ ามนัเบนซิน สําหรับสาเหตุที่ใ ชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ส่วนมากตอ้งการความ
ประหยดั/คุม้ค่า รองลงมา อยากทดลองใชเ้จ้าของรถจดัใหดี้ต่อสุขภาพ และนอ้ยท่ีสุด การลดมลพิษตามลาํดบั 
 4.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) 
พบวา่ 
  4.1  ผูใ้ ชร้ถยนตท่ี์มีเพศ แตกต่างกนั มีผลต่อมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ในดา้น
ระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ และดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05  
  4.2  ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์มีอายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดต่้อเดือน ประเภทของรถยนตแ์ตกต่างกนัมีผล
ต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV)ไม่แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
  4.3  ระบบเช้ือเพลิงแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)ในดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซ
ธรรมชาติแตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ยวิธี 
Turkey พบว่า ผูใ้ ชร้ถยนตท่ี์ใชร้ะบบเช้ือเพลิงสองระบบ (Bi - Fuel) กบั เคร่ืองยนตร์ะบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel 
Dual Fuel)  มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ส่วนคู่อื่น ๆ  มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ไม่แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  4.4  รถยนต์ท่ีมีอายุการใชง้านของรถยนตแ์ตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) 
ในดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าคะแนน
เฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Turkey พบว่า อายุการใชง้านของรถยนต์ 1 ปี กบั 3 ปี, อายุการใชง้านของรถยนต ์2 ปี กบั 3 
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ปี และ 5 ปี และอายุการใชง้านของรถยนต ์3 ปี กบั 4 ปี มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) แตกต่างกนั
อย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนคู่อื่น ๆ  มีผลต่อการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
  จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ สมศกัด์ิ เพ็ชรกลุ (2547) เร่ือง การพฒันาเคร่ืองยนต์
ก๊าซธรรมชาติแบบหวัฉีด งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการนาํเอาเช้ือเพลิงแก๊สธรรมชาติมาใชเ้พ่ือทดแทนเช้ือเพลิงเบนซิน
กบัเคร่ืองยนต์ระบบหวัฉีดประจาํสูบท่ีมีการจุดระเบิดดว้ยประกายไฟ พบวา่  เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติมีการกระจาย
ตวัของเช้ือเพลิงดีกว่าเช้ือเพลิงแก๊สโ ซลีน ซ่ึงส่งผลให้เช้ือเพลิงผสมกับอากาศได้ดีกว่าเม่ือนําไปเผาไหมใ้น
กระบอกสูบ ในการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชจ้าํเป็นตอ้งมีการเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดใหน้านข้ึนเพ่ือให้มีเช้ือเพลิง
เพียงพอต่อความตอ้งการของเคร่ืองยนตใ์นสภาวะนั้นๆ  จากการศึกษาพบว่าการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชก้บัระบบ
หัวฉีดสามารถใช้งานไดดี้ แต่ต้องมีการปรับแต่งเคร่ืองยนต์ให้เหมาะสมซ่ึงจะทาํให้ปริมาณของมลพิษตํ่าและ
ประหยดัเช้ือเพลิงมากข้ึน 
 5.  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ 
(NGV) โดยใชก้ารวิเคราะหส์หสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั จาํแนกตามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
  1.  ด้านผลติภณัฑ์  (Product) 
   -  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใ จใ ช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ และดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์  อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  
   -  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไ ม่มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ดา้นราคาค่าติดตั้ งก๊าซ และด้านราคาเติมก๊าซ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
  2.  ด้านราคา (Price) 
   -  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสปัดาห ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
   -  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ  ดา้นราคาค่าติดตั้งก๊าซ  และดา้นราคาเติมก๊าซ ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
  3.  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
   -  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) ด้านระยะทางท่ีใ ช้ก๊าซธรรมชาติ ด้านราคาค่าติดตั้ งก๊าซ และด้านจาํนวนคร้ังท่ีเติมต่อสัปดาห์ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
   -  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นราคาเติมก๊าซ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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  4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
   -  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ ดา้นราคาค่าติดตั้งก๊าซ ดา้นจาํนวนคร้ัง ไม่มีความสัมพนัธ์
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
   -  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นราคาเติมก๊าซ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูใ้ ช้รถยนต์ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนต์ระบบก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) เป็นเช้ือเพลิง มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.   ก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  /  หมดเร็ว    
 2.  ควรเพ่ิมป๊ัมก๊าซธรรมชาติใหม้ากข้ึน    
 3.  ใชร้ะยะเวลาในการเติมก๊าซธรรมชาตินาน    
 4.  การใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) ส่งผลใหเ้คร่ืองยนตส์ตาร์ทติดค่อนขา้งยาก 
 5.  สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและมีคุณภาพไม่ดีพอ 
 นอกจากน้ีแลว้จากผลการศึกษาผูวิ้จัยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ผูใ้ชร้ถยนต์ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนต์ระบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยเฉลี่ยมีระยะทางท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ 
(NGV) เท่ากบั 4,301 กิโลเมตรต่อเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะว่ิงในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองมาจากว่า 
สถานีบริการเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) ยงัมีอยู่จาํกดัไม่ครอบคลุมต่อความตอ้งการใช ้  หากตอ้งเดินทางไกลห่างจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีสถานีบริการฯ โดยเฉพาะในต่างจังหวดั ดังนั้น ควรเพ่ิมสถานีบริการเติมก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใน
ต่างจงัหวดัใหม้ากข้ึน เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ติดตั้งเคร่ืองยนต์ระบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
 2.  ค่าใชจ่้ายในการปรับแต่งและติดตั้งเคร่ืองยนตร์ะบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) โ ดยเฉลี่ยเท่ากบั 30,868 
บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงสาํหรับประชาชนทัว่ไป    ดงันั้น รัฐบาลจึงควรมีมาตรการช่วยเหลือสนบัสนุนดา้น
ค่าใชจ่้ายในการปรับแต่งและติดตั้งเคร่ืองยนตร์ะบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) แก่ประชาชนมากข้ึนเพราะ ปัจจุบนั
ทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือค่าติดตั้งก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพียงคนัละ 10,000.-บาท เท่านั้น และรัฐบาลควร
ร่วมมือกบั ปตท. ในการคน้หาวิธีลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการติดตั้งเคร่ืองยนต์ระบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหมี้
ราคาตํ่าลง โดยการลดภาษีนาํเขา้อปุกรณ์ในการติดตั้งเคร่ืองยนตร์ะบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) หรืออาจมีการคิดคน้
นําเอาวสัดุที่พึงหาได้ภายในประเทศมาทาํการผลิตเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ งเคร่ืองยนต์ระบบก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาสูงกว่า  
 3.  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชก้๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) ดา้นราคา อย่างมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่าติดลบ ซ่ึง
หมายความวา่ เม่ือผูใ้ชร้ถยนต์ท่ีติดตั้งเคร่ืองยนตร์ะบบก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในพ้ืนท่ีย่านธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ใหค้วามสําคญักบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมากข้ึน จะมีผลต่อการตดัสินใจใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ดา้นราคาเติมก๊าซลดลง หรืออีกนยัหน่ึงมีความหมาย เม่ือมีก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไดรั้บ       
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การส่งเสริมดา้นการตลาดอย่างจริงจงัแลว้ ประชาชนยินดีท่ีจะหันมาใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) มากย่ิงข้ึน โ ดย
ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 3.1  รัฐบาลควรส่งเสริมการใชก้๊าซ NGV อย่างจริงจัง 
 3.2  สถานีบริการมีก๊าซ NGV มีป้ายโฆษณาเห็นอย่างชดัเจน 
 3.3  ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ควรมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทางโทรทศัน ์วิทยุ และ   หนงัสือพิมพ์ 
 3.4  ก๊าซธรรมชาติ (NGV) มีการโฆษณาผ่านส่ือภายในบริษทั เช่น Outlook, Internet 
 3.5  มีการใหบ้ตัรส่วนลดหรือการใหข้องแถม 
 3.6  มีการติดสต๊ิกเกอร์ท่ีตวัรถยนต์ที่ใชก้๊าซ NGV 
 3.7  ผูใ้ชร้ถยนตท่ี์ตดัสินใจใชก้๊าซธรรมชาติ (NFV) ควรไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทั ปตท. 
 3.8  มีการผ่อนชาํระค่าติดตั้งเป็นงวดๆ  
 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ผูวิ้จัยมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมสาํหรับผูท่ี้จะทาํการวิจยัในคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัผลกระทบต่อ
เคร่ืองยนตจ์ากการติดตั้งระบบเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ว่ามีผลกระทบต่อระบบเคร่ืองยนต ์เช่น อายุการใช้
งานของเคร่ืองยนต์ อตัราเร่ง อตัราการส้ินเปลือง ความประหยดั และความปลอดภยั โ ดยศึกษาเปรียบเทียบกบัการ
ใชเ้ช้ือเพลิงประเภทอื่น เช่น ก๊าซโซฮอล ์ก๊าซ LPG หรือพลงังานทางเลือกอื่นๆ  เป็นตน้ รวมทั้งควรท่ีจะมีการวิจัย
ในเขตพ้ืนท่ีอื่นๆ  ด้วย เพ่ือนาํผลการวิจยัมาเปรียบเทียบกนั เพ่ือจะได้ทราบถึงความตอ้งการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนตข์องประชาชน ตลอดจนผลกระทบดา้นอื่นๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ืออุปสงคข์อง
การใชก้๊าซธรรมชาติ (NGV) เพ่ิมข้ึน 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่ือสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง  
 เขตกรุงเทพมหานคร* 

Factors affecting to decisions making for select useable Yellow pages services 
 in Bangkok 

 
  นางสาวสุมาพร  คณางกรู** 

Miss Sumaporn  Kanangkhura 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลือง  เขตกรุงเทพมหานคร  และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุด
โทรศพัทห์นา้เหลือง จาํแนกตามสถานภาพเจา้ของธุรกิจ กลุ่มตวัอย่าง คือ เจา้ของธุรกิจท่ีเคยเลือกใชบ้ริการส่ือ
สมุดโทรศพัท์หน้าเหลือง จาํนวน 169 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือ
สมุดโ ทรศัพท์หน้าเหลือง โ ดยรวม ด้านบุคลากร และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ใ นระดับมาก  ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบั
ปานกลาง สาํหรับดา้นราคา อยู่ในระดบันอ้ย และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
ส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง จาํแนกตามสถานภาพเจ้าของธุรกิจ พบว่า เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 
และประเภทธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็น ดา้นกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 บุคลากรท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั และบุคลากรท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็น ทุกดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 

 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract  
The objective of this research were to study factors affecting to decisions making for select useable 

yellow pages services in bangkok and the comparision hypothesis testing of factors affecting to decisions 
making for select useable yellow pages services distinguish by an business owner. The population was the 
business owner had ever been select useable yellow pages services consist as 169 sampling. The instrument 
used in this research was questionaires. The data anlysis used in the research were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and One-way analyses of Variance. 
 The results of this research found that the business owner had an opinions about factors affecting to 
decisions making for select useable yellow pages services in overview such as people and place aspects were 
the most level. Physical envidence, product, process and promotion aspects were medium level for price aspects 
was a few level. And  the comparision hypothesis testing of factors affecting to decisions making for select 
useable yellow pages services distinguish by business owner found that the business owner had the different of 
education and type of business had the opinions were differential  matches statistic significant at the level of 
0.01. The consider in each aspects found that the different of gender had the opinions to process apects was 
differential  matches statistic significant at the level of 0.05. The different of educational had the opinions to 
product, price, place, process and physical evidence were differential  matches statistic significant at the level of 
0.01 and 0.05 chronologize. And the different of people had the opinions in every aspects were differential  
matches statistic significant at the level of 0.01. 

 
ความนํา 
 สมุดหนา้เหลือง หรือ เยลโล่เพจเจส (Yellow Pages) เป็นคาํสามญัท่ีหลายประเทศทัว่โ ลกใชเ้รียกสมุด
โทรศพัทป์ระเภทไดเร็คทอร่ีส์ท่ีรวบรวมรายช่ือธุรกิจ สินคา้ และบริการ ท่ีเรียบเรียงไวเ้ป็นหมวดหมู่ แจกจ่ายไป
ตามบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั บริษทั หา้งร้าน และแหล่งธุรกิจต่าง ๆ  โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ  ถือว่าเป็นส่ือโฆษณาแบบ
รายปี 
 แรกเร่ิมเดิมที สมุดหนา้เหลืองถูกพิมพ์คร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา บนกระดาษสีเหลืองคุณภาพ
ตํ่าด้วยความจาํเป็นด้านต้นทุน เน่ืองจากตอ้งพิมพ์เป็นจาํนวนมาก แมปั้จจุบนัสมุดหน้าเหลืองจะใช้กระดาษ
คุณภาพมาตรฐานะท่ีมีสีขาวยอ้มเหลืองแลว้ก็ตาม คนทัว่ไปก็ยงัคงจาํภาพลกัษณ์ของสมุดโทรศพัทป์ระเภทไดเร็ค
ทอร่ีส์วา่ เยลโล่เพจเจส ต่อมา รูปแบบการดาํเนินธุรกิจแบบเยลโล่เพจเจส เป็นท่ีนิยมและเร่ิมมีทั้งหน่ายงานภาครัฐ
และเอกชนนาํรูปแบบน้ีไปทาํธุรกิจทุกประเทศ หลากหลายภาษาทัว่โ ลก จนธุรกิจสมุดหนา้เหลืองเขา้ประเทศไทย 
โ ดยบริษทั จีทีอี ที่คนไทยเรียกกนัติดปากว่า “หนา้เหลือง” จากนั้นโ อนยา้ยไปอยู่ในการดูแลของ เอที แอนด์ ที 
ภายใตส้ัมปทานท่ีไดม้าจากองคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (TOT) และต่อมากบับริษทัชินวตัร ไดเร็คทอร่ี 
(ภายหลงัเปลี่ยนช่ือเป็นบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั มหาชน) ซ่ึงหมายถึง ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส ในขณะท่ี
บา้นเรากมี็สมุดหนา้ขาว หรือ ไวทเ์พจเจส ก็พิมพ์บนกระดาษสีขาว โดยตวัสมุดจะเป็นการรวบรวมรายช่ือบุคคล 
(หรือธุรกิจ) ท่ีเรียงตามลาํดบัตวัอกัษร ก-ฮ 
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 ปัจจุบนัหลงัจากมีการเปิดเสรีโทรคมนาคมแลว้ ผนวกกบัการเขา้มาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้
เขา้มาทา้ทายใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของส่ือประเภทไดเร็คทอร่ีส์ จนสมุดหนา้เหลืองตอ้งปรับตวัเป็นส่ือ
ไดเร็คทอร่ีส์ออนไลน์มากย่ิงข้ึน ทาํให้กา้วต่อไปของสมุดหน้าเหลืองกลายเป็นเร่ืองของธุรกิจฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่ ท่ีสามารถกระจายเน้ือหาไปยงัส่ือประเภทต่าง ๆ  ไดอ้ีกมากมาย 
 บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูด้าํเนินการจดัทาํสมุดหนา้ขาวและหนา้เหลืองไทย
แลนด์เยลโล่ เพจเจส อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2534  ดว้ยความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาส่ือธุรกรรมท่ีสมบูรณ์ทุก
รูปแบบ เพ่ือใหเ้กิดบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้  
 นอกจากน้ียงัมีบริการส่ือส่ิงพิมพ์อื่น ๆ  อีก เช่น City YellowPages และ Thailand Export-Import 
Yellow Pages ดงันั้น จึงเช่ือมัน่ไดว้่า ทุกบริการท่ีไดรั้บการพฒันาอย่างไม่หยุดน่ิงจาก บริษทัฯ คือบริการท่ีผูใ้ช้
และผูล้งโฆษณาจะไดรั้บประโยชนสู์งสุด  บริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่พฒันาอย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือกา้วเขา้สู่โ ลกดิจิตลัท่ีกาํลงั
จะมาถึงอีกดว้ย 
 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใ จเลือกใ ช้ส่ือสมุดโ ทรศพัท์หน้าเหลือง จึงนับว่ามี
ความสาํคญัอย่างย่ิง เน่ืองจากการส่ือสารเป็นการจูงใจ จากผูจ้าํหน่ายไปยงัผูซ้ื้อ ทาํใหรู้้ถึงการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการปรับปรุงเกี่ยวกบัการโฆษณาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใ จเลือกใช้บริการส่ือสมุดโ ทรศพัท์หน้าเหลือง  เขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง จาํแนก
ตามสถานภาพเจ้าของธุรกิจ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใ จเลือกใ ช้บริการส่ือสมุดโ ทรศพัท์หน้าเหลือง จาํแนกตามสถานภาพ
เจ้าของธุรกิจแตกต่างกนั 
   
ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลือง ซ่ึงมีขอบเขตของการวิจัยดงัน้ี 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ เจ้าของธุรกิจท่ีเคยเลือกใช้บริการส่ือสมุดโ ทรศพัท์หน้าเหลือง เขต
กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจงประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทัว่ไป ผูจ้าํหน่ายคอมพิวเตอร์ ผูจ้าํหน่ายกล่อง
กระดาษ โลจิกติคส์ ผูจ้าํหน่ายเคมีภณัฑ ์และธุรกิจโรงแรม จาํนวนประมาณ 300 ราย 
 กลุ่มตัวอย่าง  เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่าง อย่างง่าย (simple random sampling) และ
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970,  p. 608) ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 169 ราย 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 2.  การจัดทาํโ ครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 
แบบสอบถามมี 2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่หน่ึง  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา ประเภทธุรกิจ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จาํนวน 4 ขอ้ 
   ส่วนที่สอง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส่ือสมุดโทรศพัท์หน้าเหลือง  ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) โ ดยแบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
จาํนวน 3 ขอ้ ดา้นราคา จาํนวน 4 ขอ้ ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย จาํนวน 2 ขอ้ และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
จาํนวน 2 ขอ้ ดา้นบุคลากร จาํนวน 2 ขอ้  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จาํนวน 2 ขอ้ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
จาํนวน 2 ขอ้  รวม 17 ขอ้ 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหก้รรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีได้
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัจุดประสงคข์องการวิจัย เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสม
ย่ิงข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มเจา้ของธุรกิจท่ีเคยเลือกใช้บริการส่ือสมุดโ ทรศพัท์หน้า
เหลือง ท่ีไ ม่ใ ช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างท่ี
เคยเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง จาํนวน 169 คน และขอคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูล หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง โ ดย
ใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง  โ ดยใชค่้าเฉลี่ย 
   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย   ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลือง จาํแนกตามสถานภาพเจ้าของธุรกิจ โดยใช ้t-test และ F-test 
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 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย    ของคะแนนปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference 
(LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.89 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 84.62 
รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10.65 ประเภทธุรกิจผูจ้าํหน่ายกล่องกระดาษ ร้อยละ 19.53 รองลงมา ผู้
จาํหน่ายคอมพิวเตอร์ เท่ากบั ธุรกิจโ รงแรม ร้อยละ 16.57 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 100,000-200,000 บาท ร้อยละ 
39.05 รองลงมา 200,001-400,000 บาท ร้อยละ 30.77  
 2.   วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่ือสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง จําแนกตาม
สถานภาพเจ้าของธุรกจิ 
  เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลือง ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็น โ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.77) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.82-3.13) จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลืองมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงโฆษณา 
  2.  ส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลืองสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประเภทธุรกิจผู้
จาํหน่ายกล่องกระดาษ ผูจ้าํหน่ายเคมีภณัฑ ์และธุรกิจโ รงแรม มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 200,001-400,000 บาท และ 
400,000 บาทข้ึนไป 
  ด้านราคา เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.30) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.91) จาํนวน 1 รายการ คือ อตัราการชาํระค่าบริการต่อปี ถูกตอ้งสมํ่าเสมอ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
ทุกประเภทธุรกิจ ทุกระดบัรายได ้
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็น โ ดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.56) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.76) จาํนวน 1 รายการ คือ บริษทัฯใหค้วามสะดวกสบายใน
การติดต่อลงส่ือโฆษณา 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
ประเภทธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจโ รงแรม ทุกระดบัรายได ้
  ด้านการส่งเสริมการตลาด เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็น โ ดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
2.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.65) จาํนวน 1 รายการ คือ  มีความหลากหลาย
ของบริการเสริม เช่น Call Center 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ทุกระดบัรายได ้
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  ด้านบุคลากร เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.93) จาํนวน 1 รายการ คือ มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ ประเภท
ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจโรงแรม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
ประเภทธุรกิจผูจ้าํหน่ายคอมพิวเตอร์ โ ลจิสติกส์ และธุรกิจโรงแรม ทุกระดบัรายได ้
  ด้านกระบวนการให้บริการ เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็น โ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
2.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.56) จาํนวน 1 รายการ คือ มีการแนะนาํรายละเอียด
เกี่ยวกบัส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ประเภทธุรกิจ
ผูจ้าํหน่ายกล่องกระดาษ โ ลจิสติกส์ ผูจ้าํหน่ายเคมีภณัฑ์ และธุรกิจโ รงแรม มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 100,000-
200,000 บาท และรายได ้200,001-400,000 บาท 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เจ้าของธุรกิจมีความคิดเห็น โ ดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 
2.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.60) จาํนวน 1 รายการ คือ อาคารของบริษทัฯมีการ
จัดแบ่งออกเป็นสดัส่วนท่ีชดัเจน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัเพศชาย และเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
ประเภทธุรกิจโรงแรม ทุกระดบัรายได ้
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่ือสมุดโทรศัพท์
หน้าเหลือง จาํแนกตามสถานภาพเจ้าของธุรกจิ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลือง จาํแนกตามสถานภาพเจ้าของธุรกิจ พบว่า เจ้าของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั และประเภทธุรกิจ
ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลืองมีคุณภาพเทียบเท่ากบัส่ือต่าง ๆ  
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ส่ือสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลืองสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย 
  เจา้ของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ  
  1.  ส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลืองมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงโฆษณา 
  2.  ส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลืองมีคุณภาพเทียบเท่ากบัส่ือต่าง ๆ  
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  ด้านราคา เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดใ้นการลงโฆษณา 
  2.  อตัราค่าโฆษณาเหมาะสม เม่ือเทียบกบัการลงโฆษณาในส่ืออื่น ๆ  
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ อตัราค่าโฆษณา
เหมาะสมกบัการลงโฆษณา 

  เจ้าของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 
รายการ คือ 
  1.  อตัราค่าโฆษณาเหมาะสมกบัการลงโฆษณา 
  2.  เป็นราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดใ้นการลงโฆษณา 
  3.  อตัราค่าโฆษณาเหมาะสม เม่ือเทียบกบัการลงโฆษณาในส่ืออื่น ๆ  

  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ บริษทัฯมีการรองรับลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ บริษทัฯใหค้วาม
สะดวกสบายในการติดต่อลงส่ือโฆษณา 

  เจ้าของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  บริษทัฯใหค้วามสะดวกสบายในการติดต่อลงส่ือโฆษณา 

  2.  บริษทัฯมีการรองรับลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด เจ้าของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกัน  มีความคิดเห็น โ ดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ 
  1.  มี Promotion Package หลากหลาย เช่น Fax on Demend 

  2.  มีความหลากหลายของบริการเสริม เช่น Call Center 
  ด้านบุคลากร เจ้าของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ พนกังานพูดจาสุภาพ ย้ิมแยม้แจ่มใส 
  ด้านกระบวนการให้บริการ เจา้ของธุรกิจเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการแนะนาํรายละเอียดเกี่ยวกบัส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง 
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  เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 
รายการ คือ มีการแนะนาํเกี่ยวกบั Promotion ตวัใหม่ ๆ  

  ด้านกระบวนการให้บริการ เจ้าของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกัน  มีความคิดเห็น โ ดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  มีการแนะนาํรายละเอียดเกี่ยวกบัส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง 

  2.  มีการแนะนาํเกี่ยวกบั Promotion ตวัใหม่ ๆ  
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ อาคารของบริษทัฯมีการจดัแบ่งออกเป็นสดัส่วนที่ชดัเจน 
  เจา้ของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกรายการ คือ  
  1.  อาคารของบริษทัฯมีการจดัแบ่งออกเป็นสดัส่วนที่ชดัเจน 
  2.  บริษทัฯมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีทนัสมยั 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการส่ือสมุดโ ทรศพัท์หน้าเหลือง  เขต
กรุงเทพมหานคร ไดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เจา้ของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.89 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 84.62 
ประเภทธุรกิจผูจ้าํหน่ายกล่องกระดาษ ร้อยละ 19.53 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 100,000-200,000 บาท ร้อยละ 39.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วชิรา  อสันุเมธ (2549) ศึกษาเร่ือง ทศันคติต่อรูปแบบจูงใจในงานโฆษณาชาเขียว
พร้อมด่ืมกบัพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากขอ้คน้พบดงักล่าว ปัจจุบนัเพศชาย และเพศหญิง มีความสามารถ
เท่าเทียมกนัได ้จึงเห็นส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจเป็นเพศหญิง จึงไม่แปลกใจเลยว่าผูห้ญิงสามารถท่ีจะเปิดธุรกิจเป็น
ของตวัเองได ้และสามารถท่ีจะบริหารธุรกิจไดเ้อง 
 2.   วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่ือสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง จําแนกตาม
สถานภาพเจ้าของธุรกจิ 
  เจา้ของธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลือง ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า เจา้ของธุรกิจมีความ
คิดเห็น ดา้นบุคลากร และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยู่ในระดบัมาก ( X =3.64 และ 3.56 ตามลาํดบั) ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X = 2.85, 
2.77, 2.75 และ 2.51 ตามลาํดบั) สาํหรับดา้นราคา อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.30) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
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รตินา  สาครวิสัย (2543) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใ ช้ส่ือของผูโ้ ฆษณาและทัศนคติของ
ผูโ้ดยสารท่ีมีต่อส่ือโฆษณาในท่าอากาศยานกรุงเทพ ผลการวิจยัพบวา่ 
  1.  ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่มีทศันคติในระดบัปานกลางถึงสูงในส่ือโฆษณาแบบป้ายพลิก ป้ายไฟ 
วีดีโ อวอลล ์รถเข็นกระเป๋า และป้ายตั้งพ้ืน 
  2.  ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่มีทศันคติต่อส่ือในท่าอากาศยานกรุงเทพและนอกท่าอากาศยานกรุงเทพ
ในระดบัปานกลางถึงสูง โดยท่ีส่ือโทรทศันเ์ป็นส่ือที่มีระดบัทศันคติสูงท่ีสุด 
  3.  ผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่มีทศันคติต่อสินคา้ท่ีโฆษณาผ่านส่ือโฆษณาในท่าอากาศยานกรุงเทพใน
ระดบัปานกลางถึงสูง 
  จากขอ้คน้พบดงักล่าว เห็นไดว้่าการใชส่ื้อเพ่ือการโฆษณาสินคา้หรือบริการ ทาํใหก้ารเขา้ถึงใจ
ลูกคา้ไดน้ั้น มีผลพอ ๆ  กบัการขายสินคา้หรือบริการ จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเราจะใชส่ื้อเพ่ือประชาสัมพนัธ์ใหก้บัลูกคา้ 
ในการท่ีจะตดัสินใจเลือกใชส่ื้อโฆษณาสินคา้เป็นตวักระจายขอ้มูลเพ่ือเขา้ถึงลูกคา้รายย่อย 
 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส่ือสมุดโทรศัพท์
หน้าเหลือง จาํแนกตามสถานภาพเจ้าของธุรกจิ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการส่ือสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลือง จาํแนกตามสถานภาพเจ้าของธุรกิจ พบว่า เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั และประเภทธุรกิจ
ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ เจ้าของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ประเภทธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั   

  ด้านราคา เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ประเภทธุรกิจต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ประเภทธุรกิจต่างกนั มี
ความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด เจ้าของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็น แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ด้านบุคลากร เจ้าของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
  ด้านกระบวนการให้บริการ เจา้ของธุรกิจเพศต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

  ด้านกระบวนการให้บริการ เจ้าของธุรกิจท่ีมีประเภทธุรกิจต่างกนั  มีความคิดเห็น แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เจา้ของธุรกิจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ประเภทธุรกิจต่างกนั มี
ความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ ศุภลกัษณ์ หนุนภกัดี เลาทองดี (2545) ศึกษาเร่ือง ทศันคติ
และพฤติกรรมของผูบ้ริโ ภคต่อส่ือโฆษณาออนไลน์ พบว่า ในดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์และทศันคติท่ี
แตกต่างกนัต่อเสร์ิชเอ็นจ้ิน และการโฆษณาดว้ยอีเมล ์ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าเพศเป็นปัจจยัท่ีมีมีผลต่อ
ทศันคติต่อเสร์ิชเอน็จ้ินการโฆษณาดว้ยอีเมลท่ี์แตกต่างกนัของกลุ่มผูบ้ริโภค 
  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ วชิรา  อสันุเมธ (2549) ท่ีพบว่า จากการทดสอบสมมติฐาน
ทัศนคติท่ีมีต่อรูปแบบจูงใ จโ ฆษณาชาเขียวพร้อมด่ืมของประชาชนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กัน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีล ักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างก ัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ มีทัศนคติต่อรูปแบบจูงใ จโ ฆษณาชาเขียวพร้อมด่ืมเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์แตกต่างกัน จาก
ขอ้คน้พบดงักล่าว การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการเป็นทางเลือกอื่นทางหน่ึงของการดาํรงชีวิตในประจาํวนั โดย
จะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและอยู่
ภายในจิตใจของผูบ้ริโ ภค ซ่ึงถา้เจ้าของธุรกิจสามารถทาํความเขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจของลูกคา้ การวางแผนการ
กระจายสินคา้และสร้างความยอมรับของลูกคา้กจ็ะมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหท้ราบถึงความตอ้งการของเจา้ของธุรกิจในการเลือกใชบ้ริการส่ือใน
สมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง ของบริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร ไดดี้ย่ิงข้ึน 
 2.  สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีลกัษณะ
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นลูกคา้ของบริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
 3.  สามารถนาํผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ
ส่ือสมุดโทรศพัทห์นา้เหลือง ท่ีกวา้งขวางและละเอียดลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึน 
 4.  จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี บริษทัฯ ควรมีการปรับปรุงทางดา้นคุณภาพของสมุดโทรศพัท์
หนา้เหลืองใหมี้ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 
 5.  จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี บริษทัฯ ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีขอ้เสนอในดา้นอตัราค่า
โฆษณาใหเ้ป็นท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของเจา้ของธุรกิจแต่ละประเภท 
 6.  จากขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจัยคร้ังน้ี บริษทัฯ ควรมีการจดั Promotion อื่น ๆ  ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
ของเจา้ของธุรกิจ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของลูกค้า  
กรณศีึกษา: บริษัท เดกซ์ทรานส์ เวลิด์ไวด์ (ไทยแลนด์) จํากัด* 

Factors Affecting Customers’ Use of International Sea Transporting Services,  
Case Study: Dextrans Worldwide (Thailand) Co., Ltd. 

 
                                                                                                                                    นางสุชาดา คณะวาปี** 

               Mrs. Suchada Khanawapee 
 

บทคดัย่อ 
   งานวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พือ่  1)  ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศทางทะเลของลูกคา้ กรณีศึกษา : บริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์(ไทยแลนด์) จาํกดั  2)  เพื่อเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของลูกคา้ จาํแนกตามประเภทของผู ้
ส่งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลและรูปแบบของธุรกิจ  กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจดัการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลของบริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั  จาํนวน 108 ราย  เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน 

   ผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของ
ลูกคา้ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.50)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ  
ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ  และดา้นระบบและขั้นตอนบริการ (ค่าเฉล่ีย  =  4.11 และ 3.79)   2)  ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลของลูกคา้      จาํแนกตามประเภทของ
ผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลและรูปแบบธุรกิจ พบวา่ โดยรวมและพจิารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
Abstract 

   The objectives of the research were 1)  To study the factors affecting customers’ use of international 
sea transporting service,  Case study : Dextrans Worldwide (Thailand) Co., Ltd.  2)  To compare the studied 
factors based on characteristics of international entrepreneurs or exporters trading by sea and types of business.  
The samples were 108 customers.  Data were collected by questionnaires and analyzed through frequency, 
percentage,   mean, standard deviation, and analysis of variance.  

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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   The result indicated that 1)  In overview, The studied factors affected customers’ use of 
international sea transporting services at a high level (average = 3.50).  Considered in each factor, the result 
indicated that 2 factors, service providers and system – procedures of service, were both at a high level (mean = 
4.11 and 3.79 respectively).  2)  From comparison the studied factors based on characteristics of international 
Entrepreneur or exporters trading by sea and types of business, Neither the result considered in general nor in 
aspects was different at statistical significant level. 
 
  ความนํา 
    ปัจจุบนั บริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ไดรั้บความนิยมจากผู ้
นาํเขา้และผูส่้งออกสินคา้เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และสามารถใชบ้ริการ
ได้แบบเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการนาํเขา้สินคา้หรือการส่งออกสินคา้ซ่ึงมีทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก 
รวมถึงการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator หรือ MTO) เพื่อเป็นการผสมผสานการ
ขนส่งสินคา้หลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั เช่น การขนส่งทางเรือต่อรถไฟ การขนส่งทางเคร่ืองบินต่อรถ การขนส่งทางรถ
ต่อเคร่ืองบินและต่อรถไฟ เป็นตน้ 
    ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายเน้นการขยายการส่งออก เพื่อสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้มีความ
แข็งแกร่งและยัง่ยืน ดงันั้นการขนส่งสินคา้ทางทะเลจึงไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีถูก
ท่ีสุดและสามารถขนส่งสินคา้ไดค้ราวละมากๆ เม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งสินคา้ประเภทอ่ืนๆ  แต่การขนส่ง
สินคา้ทางทะเลมีขอ้เสีย คือ เกิดความล่าชา้จากการขนถ่ายสินคา้ตามท่าเทียบเรือ (Transhipment Port) ท่ีกาํหนดไว ้
โดยการขนถ่ายสินคา้จากเรือลูก (Feeder) เพื่อไปลงเรือแม่ (Mother Vessel) ในการส่งสินคา้ออกทางทะเลนั้น 
ลูกคา้จะตอ้งแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะทาํการส่งออกกบับริษทัหรือตวัแทนขนส่งสินคา้ก่อน จากนั้น 
บริษทัหรือตวัแทนขนส่งสินคา้จะทาํการเช็คตารางการเดินเรือ จดัหาสายเรือ จองระวางเรือ จัดทาํใบจองเรือ 
(Booking Confirmation) จองรถหวัลากใหลู้กคา้ เพื่อลากตูเ้ปล่าไปทาํการบรรจุสินคา้ท่ีโรงงานของลูกคา้ และคืน
ตูท่ี้บรรจุสินคา้เรียบร้อยแลว้ยงัสถานท่ีท่ีสายเรือแต่ละสายกาํหนดไว ้เพื่อนาํตูด้งักล่าวข้ึนเรือและรอการส่งออก
ต่อไป หลงัจากเรือออกจากประเทศตน้ทางไปแลว้นั้น บริษทัหรือตวัแทนขนส่งสินคา้จะทาํการแจง้รายละเอียด
ต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้ท่ีถูกส่งออกไปยงับริษทัหรือตวัแทนประเทศปลายทาง (Agent) เพื่อเตรียมเอกสารรอการผา่น
พิธีการศุลกากรสินคา้ขาเขา้ก่อนเรือถึงยงัท่าเทียบเรือประเทศปลายทาง 7 วนั จากนั้นบริษทัหรือตวัแทนประเทศ
ปลายทางจะทาํการแจง้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้ใหผู้รั้บสินคา้ปลายทางทราบ หลงัจากเรือเขา้เทียบท่ายงั
ประเทศปลายทาง บริษทัหรือตวัแทนจะทาํการผ่านพิธีการศุลกากรขาเขา้แทนผูรั้บสินคา้ปลายทางและนาํสินคา้
ดงักล่าวเขา้สถานท่ีพกัสินคา้ของตนก่อน จากนั้นจึงทาํการติดต่อไปยงัผูรั้บสินคา้ปลายทางให้นาํหลกัฐานและ
เอกสารต่างๆ ท่ีไดรั้บจากผูส่้งออกสินคา้ตน้ทางมายนืยนักรรมสิทธ์ิในการขอรับสินคา้ หากหลกัฐานและเอกสาร
ถูกตอ้งตรงกนั บริษทัหรือตวัแทนประเทศปลายทางจะใหผู้รั้บสินคา้ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานและทาํการส่ง
มอบสินคา้ให้แก่ผูรั้บสินคา้ หลงัจากส่งมอบสินคา้ให้แก่ผูรั้บสินคา้แลว้ บริษทัหรือตวัแทนประเทศปลายทาง
จะแจง้ รายละเอียดการส่งมอบสินคา้ดงักล่าวให้กบับริษทัหรือตวัแทนประเทศตน้ทางทราบ จากนั้นบริษทัหรือ
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ตวัแทนประเทศตน้ทางจะนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาแจง้กลบัไปยงัผูส่้งออกตน้ทางว่า สินคา้ไดถู้กส่งมอบให้กบัผูรั้บ
สินคา้ปลายทางเรียบร้อยแลว้ 
    ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้บริการ
จดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของลูกคา้ กรณีศึกษา : บริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์(ไทยแลนด์) 
จาํกดั ซ่ึงผลจากการวิจยัจะสามารถนาํมาใชเ้พ่ือขจดัปัญหาต่างๆ และเป็นแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการของ
บริษทัและเพิม่ศกัยภาพในการทาํงานของพนกังาน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

      1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลของลูกคา้ 
กรณีศึกษา : บริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั                

      2.  เพือ่เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลของ
ลูกคา้ จาํแนกตามประเภทของผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล และรูปแบบของธุรกิจ 

  
วธีิการดาํเนินการวจิยั 

1.  ประชากร 
          ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของ

บริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ ์ 2552 ถึง เมษายน 2552 จาํนวน 150 
ราย   

     2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล
ของบริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) และขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 108 ราย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 

   1.   การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2. การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 

แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 
      2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประเภทของผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทาง

ทะเล และรูปแบบของธุรกิจ จาํนวน 2 ขอ้ 
     2.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล ดา้นต่างๆ คือ ดา้น

ระบบและขั้นตอนบริการ ดา้นพนักงานผูใ้ห้บริการ ดา้นอตัราค่าบริการและเง่ือนไขการชาํระเงิน และด้าน
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กิจกรรมส่งเสริมการขาย จาํนวน 26 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบัของลิ
เคิร์ท (Likert)  

   3.  นาํแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถามแลว้นํามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้คาํถามชัดเจน การสามารถส่ือความหมายได้ตรงประเด็น และ
เหมาะสมยิง่ข้ึน 

   4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้
นําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมั่น  (reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 95%   

 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกคา้ท่ีใช้
บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของบริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั โดยนาํ
แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล จาํนวน 108 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืน
จาํนวน 108 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม    จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด    และนาํมาลง
รหสัประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ดงัน้ี 

   1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป โดยใชค้วามถ่ีและค่าร้อยละ 
   2.  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของลูกคา้ 

จาํแนกตามประเภทของผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล และรูปแบบของธุรกิจ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

   3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศทางทะเลของลูกคา้ จาํแนกตามประเภทของผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล และรูปแบบของ
ธุรกิจ โดยใช ้F-test 

 
สรุปผลการวจิยั 
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของ
ลูกคา้ กรณีศึกษา : บริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั สรุปไดด้งัน้ี 

   1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ผูส่้งออกสินคา้ ร้อยละ 50.93 รองลงมา บริษทัผูรั้บจดัการขนส่ง

สินคา้ระหวา่งประเทศ ร้อยละ 39.81 เป็นบริษทัจาํกดั ร้อยละ 86.11 รองลงมา หา้งหุน้ส่วน ร้อยละ 9.26  และนอ้ย
ท่ีสุด เจา้ของคนเดียว  ร้อยละ 4.63 
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   2. วิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเลของลูกคา้  
    ลูกคา้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทาง
ทะเล ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
    ดา้นระบบและขั้นตอนบริการ 
    ลูกคา้มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( = 4.50) จาํนวน 1 รายการ คือ การใหบ้ริการครบวงจร 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ นายหนา้ในการจดัการ
ผา่นพิธีการศลุกากร  และเจา้ของธุรกิจคนเดียว  
    ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
    ลูกคา้มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบั
มาก (  = 3.79–4.48) ทุกรายการ 5 อนัดบัแรกคือ 

   1. พนกังานมีจิตวิญญาณในการใหบ้ริการ 
   2. พนกังานมีความรู้ ความสามารถในเร่ืองท่ีใหบ้ริการ 
   3. พนกังานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
   4. มีกิริยา มารยาท การพดูจา และมีอธัยาศยัดี 
   5. พนกังานมีความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูล และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูส่้งออกสินคา้ บริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ บริษทั

จาํกดัและหา้งหุน้ส่วน  
    ดา้นอตัราค่าบริการและเง่ือนไขการชาํระเงิน 

   ลูกคา้มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.82) จาํนวน 1 รายการ คือ คุณภาพและความคุม้คา่ของบริการ เม่ือเปรียบเทียบกบัราคา 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูส่้งออกสินคา้ บริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ บริษทั
จาํกดัและหา้งหุน้ส่วน    
    ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
    ลูกคา้มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 2.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่น
ระดบัปานกลาง (  = 2.51-2.99) ทุกรายการ คือ 

   1.  การใหส่้วนลดคา่ระวางเรือ 
    2.  การแจกบตัรกาํนลั เช่น บตัรชมภาพยนตร์ บตัรชมคอนเสิร์ต บตัรรับประทานอาหาร 
   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ นายหนา้ในการจดัการ

ผา่นพิธีการศลุกากร หา้งหุน้ส่วนและเจา้ของคนเดียว 
   3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศทางทะเลของลูกคา้ จาํแนกตามประเภทของผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล และรูปแบบของ
ธุรกิจ 
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   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศทางทะเลของลูกคา้ จาํแนกตามประเภทของผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลและรูปแบบธุรกิจ
ต่างกนั พบวา่ มีความคิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

   ดา้นระบบและขั้นตอนบริการ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ ดา้นอตัราค่าบริการและเง่ือนไขการชาํระเงิน 
และดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประเภทของผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลและรูปแบบธุรกิจต่างกนั 
มีความคิดเห็นโดยรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
การอภปิรายผล 
    การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้บริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของลูกคา้ 
กรณีศึกษา : บริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ประกอบดว้ยประเภทของผู ้
ส่งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล รูปแบบของธุรกิจ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศทางทะเล ซ่ึงนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 
    1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูส่้งออกสินคา้ ร้อยละ 50.93 และเป็นบริษทั
จาํกดั ร้อยละ 86.11 
    2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล จาํแนกตามดา้นต่างๆ 
พบวา่ ดา้นระบบและขั้นตอนบริการ ลูกคา้มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79) และดา้นพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ ลูกคา้มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.11) 

   ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พสัดาพร  กระจ่างจิตร (2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ การจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของกลุ่มธุรกิจส่งออกประเทศไทย 
พบว่า ระดับอิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจัดการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศทางทะเล ในดา้นความเช่ือถือไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการตอบสนองความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการและความสามารถในการใหบ้ริการอยู่ในระดบัมาก ดา้นความปลอดภยัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้น
มนุษยสมัพนัธ์ในการใหบ้ริการและความเขา้ใจต่อผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

   และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนุสรณ์  กยัวิกยักาํเนิด (2545) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศในทศันะของผูส่้งออก
ไทย พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพของการบริการประกอบดว้ย ความปลอดภยั การตอบสนอง ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ มนุษยสัมพนัธ์ ความเขา้ใจในผูใ้ชบ้ริการ และปัจจยัในดา้นการใหบ้ริการดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศประกอบดว้ย การใหบ้ริการการผ่านพิธีการศุลกากร การให้บริการคลงัสินคา้ การ
ใหบ้ริการจดัหาประกนัภยัสินคา้ทางทะเล การให้บริการดา้นการรวบรวมสินคา้ การบริการจดัส่งรายงานความ
คืบหนา้ของสินคา้ท่ีส่งออก ต่างก็มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศใน
ทศันะของผูส่้งออก 

   จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเนน้ท่ีการใหบ้ริการ ถึงแมอ้ตัราค่าบริการจะ
สูง หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายจะนอ้ยกว่าคู่แข่ง ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ เพราะถา้
ลูกคา้ใหค้วามไวว้างใจในบริการ และมัน่ใจในความรู้ความสามารถของพนกังานผูใ้หบ้ริการ ไม่ว่าจะเกิดปัญหา
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หรือขอ้บกพร่องใดๆ ข้ึน ลูกคา้ก็เช่ือว่าพนักงานผูใ้ห้บริการสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นได้ ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารจึงควรให้การสนับสนุนและฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานผูใ้ห้บริการ เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพในการทาํงานดา้นบริการใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 
    3. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของ
ลูกคา้ จาํแนกตามประเภทของผูส่้งออกสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล และรูปแบบธุรกิจต่างกนั พบว่า มีความ
คิดเห็นในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนุสรณ์  กยัวิกยักาํเนิด (2545) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินคา้ทางทะเลของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศในทศันะของผู ้
ส่งออกไทย พบว่า ผูส่้งออกท่ีมีขนาดการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ประเภทของสินคา้ท่ีส่งออก และเส้นทางการ
ขนส่งสินคา้ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการของผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   จากขอ้คน้พบดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่า ไม่ว่าประเภทของผูส่้งออกและรูปแบบธุรกิจจะแตกต่างกนั
เพียงใด ก็ไม่ส่งผลต่อการใช้บริการจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเล ดังนั้น หากลูกคา้ให้ความ
ไวว้างใจและมัน่ใจในบริการ ลูกคา้จะมีความจงรักภกัดีและยนิดีท่ีจะใชบ้ริการของบริษทัตลอดไป 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

   จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางทะเลของ
ลูกคา้ กรณีศึกษา : บริษทั เดกซ์ทรานส์ เวิลดไ์วด ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลใน
การปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อพฒันาศกัยภาพในการทาํงานดา้นบริการของพนักงานให้มีประสิทธิภาพดี
ยิง่ข้ึน โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

   1.  ดา้นระบบและขั้นตอนบริการ ควรวางระบบงานและขั้นตอนการใหบ้ริการเป็นแบบครบวงจร และ
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนจนเกินไป เพ่ือเขา้ใจง่ายและความถูกตอ้งตรงกนัในการส่ือสารระหว่างลูกคา้และบริษทัผูรั้บ
จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 

   2. ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการ ควรมีจิตวิญญาณในการให้บริการ มีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น
เก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี สามารถให้คาํแนะนาํและให้คาํตอบในเร่ืองท่ีลูกคา้เกิดขอ้
สงสยัได ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมความไวว้างใจและสร้างความเช่ือมัน่ในการบริการ 

      3. ดา้นอตัราค่าบริการและเง่ือนไขการชาํระเงิน ลูกคา้ยินดีท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายในราคาท่ีสูงกว่า หาก
ไดรั้บบริการท่ีดี มีคุณภาพ และสินคา้ส่งถึงปลายทางดว้ยความเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาหรือขอ้บกพร่องใดๆ เกิดข้ึน
ในระหว่างการขนส่ง 

  4. ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ควรจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยการแจก
บตัรกาํนลั เช่น บตัรชมภาพยนตร์ บตัรชมคอนเสิร์ต บตัรรับประทานอาหาร เพื่อกระตุน้ยอดขายและเป็นการตอบ
แทนลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบับริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
    1.  ควรศึกษาปัญหาดา้นการใหบ้ริการจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศของพนกังาน 

   2.  ควรศึกษาความเช่ือมัน่ของลูกคา้ท่ีมีต่อบริษทัผูรั้บจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ 
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บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร* 

Roles of Basic Education School Board in Par ticipating in Basic Education 
Management of Schools in Nong Chok Distr ict under  

 Bangkok Metropolitan Administration  
 

                    นางอญัชลี   แยม้กมล** 
Mrs. Anchalee   Yaemkamon 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมดาํเนินงานตามบทบาทในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกดักรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาํแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา และ
เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 210 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
1 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
หาความแตกต่างดว้ยการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 50-59 ปีมากท่ีสุด มีวุฒิ
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไปมากท่ีสุด โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นว่ามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากทั้ง 12  ดา้น 
เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามเพศมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีวุฒิต่างกนัมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สําหรับปัญหาในการมีส่วนร่วมพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของตนเองและไม่มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน แนวทางแกไ้ขปัญหาคือ  เลือกกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมและเสียสละโรงเรียน
ตอ้งจดัทาํคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร มอบใหค้ณะกรรมการเพ่ือ
สร้างความตระหนกัและเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนตรงกนั 
 
 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study participation level based on roles in educational  
management of basic education school board of schools in Nong Chok District under Bangkok Metropolitan 
Administration, to compare opinions toward participation of basic education school board members as 
classified by gender and educational qualification, and to study problems and guidelines for solving problems of 
participation in educational management of  basic education school board of schools in Nong Chok District 
under Bangkok Metropolitan Administration. The research sample consisted of 210 basic education school 
board members. The employed research instrument was a questionnaire with .97 reliability coefficient. 
Research data were analyzed using the percentage, mean, standard deviation, and t – test 
 Research findings revealed that the majority of questionnaire respondents were males, with the age of 
50 – 59 years, and holding a bachelor’s degree or higher. Basic education school board members had opinions 
that they participated at the high level in all of the 12 aspects basic education management of schools in Nong 
Chok District under Bangkok Metropolitan Administration. Basic education school board members with 
different genders did not significantly differ in their opinions toward participation; while those with different 
educational qualifications differed significantly at the .05 level in their opinions toward participation. The 
participation problems were that basic education school board members lacked knowledge and understanding 
on their own roles, and they did not have time for participating in the school activities. As for suggestions for 
solving the problems, the school should select school/ board members who have knowledge and ability and are 
ready and willing to devote themselves: and school should prepare a handbook on roles and function of the 
basic education school board members and distribute it to school board members in order to make them realize 
and inform them of their roles and functions. 
 
ความนํา 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็น
กฎหมายแม่บทสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการจดัการศึกษาของชาติ ไดมุ่้งใหก้ารจดัระบบการบริหารและการจดั
การศึกษาของประเทศ กระจายอาํนาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 9 (2) มาตรา 41 และมาตรา 42 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,  หนา้ 6, 22) 
 ดงันั้นการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนและโรงเรียน จึงจดัเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อการจดัการศึกษา เพราะ
การจดัการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมนั้น จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และวิธีการดาํรงชีวิตท่ีดีแก่
ผูเ้รียน  ซ่ึงทุกคนควรเปล่ียนทศันะในการมองโรงเรียนว่าเป็นของราชการ ใหเ้ป็นโรงเรียนของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
เม่ือมีปัญหากต็อ้งขอใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา ร่วมรับรู้และตดัสินใจในเร่ืองการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนใหม้ากข้ึน เพือ่ท่ีโรงเรียนจะไดด้าํเนินการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 นอกจากนั้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ยงัไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในการทาํหนา้ท่ีกาํกบัและส่งเสริมกิจการของ
สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นองคก์ร อย่างเป็นทางการท่ีจะมีส่วนร่วมกบัชุมชน ในการจดัการศึกษา ให้แก่เด็กและ
เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกของชุมชน  ตามท่ีระบุไวใ้น มาตรา 27 ว่าใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การดาํรงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และมาตรา 29 ว่า ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพฒันาชุมชนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ  
 จะเห็นไดว้่า ในการจดัการศึกษานั้น ควรใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นตวัแทนของ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 จากความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษา แสดง
ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จหรือไม่เพียงใดนั้น ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผนจดัการศึกษา  จดัเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิ่งประการหน่ึง จึงมี
ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งไรและปฏิบติั
ได้เต็มตามศกัยภาพเพียงใด ซ่ึงน่าจะเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีบ่งบอกถึงแนวทางดาํเนินงานและแนวโน้มของ
ความสาํเร็จในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 โรงเรียนในเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งท่ีจะปฏิรูปการศึกษา และจัดการศึกษาให้
ตอบสนองต่อขอ้กาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความมุ่งหมายในการจดัการศึกษาเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีความสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม 
จริยธรรมและร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ใหม้ากท่ีสุด                                                                                                                                                                                                   
 ดงันั้นจะเห็นว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทสําคญัต่อ การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีเพศ 
และวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแตกต่างกันอย่างไร ทั้ งน้ีเพื่อนําขอ้มูลและ
ผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุง ส่งเสริมและพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้
ดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีและใชค้วามรู้ความสามารถของตนร่วมกนัจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
ประโยชนต่์อการพฒันาโรงเรียนในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาระดับในการมีส่วนร่วมดําเนินงานตามบทบาทในการจัดศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
สมมุติฐานของการวจิยั 
 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกดักรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพ 
เพศและวุฒิการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนั 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขต
หนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน  429   คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน   210  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซ่ึงมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97  
 แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 รายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นตวัเลือกท่ีกาํหนดให ้(forced 
choice) จาํนวน 6 ขอ้ คือ เพศ อาย ุและวฒิุการศึกษา 
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น การมีส่วนร่วมปฏิบติัตามบทบาทในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 ดา้น 
    ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของลิเคิร์ท(Likert)  
    ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนในเขตหนองจอก โดยไดน้าํแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตวัอย่างไดก้รอกขอ้มูลจาํนวน  210   ฉบบั 
จากนั้นไดไ้ปขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดคื้น  203   ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 96.66 
   
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) ดว้ยคา่ร้อยละ (percentage) 
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 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกดักรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ โดยหามูลค่าเฉล่ีย  ( X )
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  
 3.  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ท่ีมีอายแุละวฒิุการศึกษาต่างกนั วิเคราะหข์อ้มูลโดยการเปรียบเทียบคา่ที   
 4.  วิเคราะหข์อ้เสนอแนะ โดยหาค่าความถ่ี  และบรรยายเป็นความเรียง  
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.รายละเอยีดข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอาย ุ50 – 59 ปีมากท่ีสุด มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไปมากท่ีสุด  
 2.  ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 12 ด้าน ดงัน้ี 
  2.1  การกาํหนดนโยบาย และแผนพฒันาสถานศึกษา 
  2.2  การใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา 
  2.3  การใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน    
  2.4  การกาํกบัและติดตามการดาํเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
  2.5  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง มี
คุณภาพ และไดม้าตรฐาน 
  2.6  การพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไ้ดรั้บ
การพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
  2.7  การเสนอแนวทางและการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา 
  2.8  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ
เสริมสร้าง พฒันาการของนกัเรียนทุกดา้นรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ 
  2.9  การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ตลอดจนประสานงานกบัองคก์ร
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน   
  2.10  การให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจาํปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน 
  2.11  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ   เพ่ือการดาํเนินงานตามระเบียบน้ี    ตามท่ี
เห็นสมควร 
  2.12  การปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สงักดั 
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   3.  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเพศ
ต่างกัน และทีม่วีุฒิการศึกษาต่างกัน ผลเป็นดังนี ้
  3.1  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีเพศ
ต่างกนั พบวา่ในภาพรวมมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดยสรุปไดด้งัน้ี                                                                                                                          
   3.1.1  ดา้นการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขอ้ 
คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.1.2  ดา้นการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา พบว่าการมีส่วน
ร่วมทั้ง 5 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.1.3  ดา้นการใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน พบวา่การมีส่วนร่วมทั้ง 5 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.1.4  ดา้นการกาํกบัและติดตามการดาํเนินงานตามแผนของสถานศึกษา พบว่าการมีส่วน
ร่วมทั้ง 4 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.1.5  ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน พบว่าการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขอ้ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมี
ส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.1.6  ดา้นการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพทั้ง 5 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดยเห็นว่า
มีส่วนร่วมในระดบัมากเหมือนกนัและมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
   3.1.7  ด้านการเสนอแนวทางและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดา้นวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษาทั้ง 7 ขอ้ คณะกรรมการมีความ
คิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัในเร่ืองมีส่วนร่วมในการกาํหนดมาตรฐานวิชาการของสถานศึกษา โดยท่ีเพศ
หญิงเห็นวา่มีส่วนร่วมมากกวา่เพศชาย 
   3.1.8  ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อเสริมสร้าง พฒันาการของนกัเรียนทุกดา้นรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
และของชาติ ทั้ง 4 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดยเห็นว่ามีส่วนร่วมใน
ระดบัมากเหมือนกนั 
   3.1.9  ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจน
ประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้ง 3 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดยเห็นว่ามี
ส่วนร่วมในระดบัมากเหมือนกนั 
   3.1.10  ดา้นการให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของสถานศึกษาก่อน
เสนอต่อสาธารณชน ทั้ง 3 ขอ้ คณะกรรมการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั 
โดยเห็นวา่มีส่วนร่วมในระดบัมากเหมือนกนั 
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   3.1.11  ดา้นการแต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดาํเนินงานตามระเบียบ
น้ีตามท่ีเห็นสมควรทั้ง 2 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั โดยเห็นว่ามีส่วนร่วม
ในระดบัมากเหมือนกนั 
   3.1.12  ด้านการปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด  ทั้ง 3 ขอ้ 
คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัในเร่ืองปฏิบติังานตามภารกิจท่ีได้ มอบหมายจาก
หน่วยงานตน้สงักดัของสถานศึกษา โดยท่ีเพศหญิงเห็นวา่มีส่วนร่วมมากกวา่เพศชาย 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต่างกนั พบวา่มีส่วนร่วมแตกต่างกนัใน 10 ดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
   3.2.1  ดา้นการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขอ้
คณะกรรมการ มีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั                                                                                                                       
   3.2.2  ดา้นการใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา  พบว่าการมีส่วน
ร่วมทั้ง 5 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.2.3  ดา้นการใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน พบวา่การมีส่วนร่วมทั้ง 5 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
           3.2.4   ดา้นการกาํกบัและติดตามการดาํเนินงานตามแผนของสถานศึกษา พบว่าการมีส่วน
ร่วมทั้ง 4 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.2.5 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ และไดม้าตรฐานพบว่าการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขอ้ คณะกรรมการ   มีความคิดเห็นในการมีส่วน
ร่วมแตกต่างกนั                                                                                                                                                                                            
   3.2.6 ดา้นการพิทกัษสิ์ทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพทั้ง 5 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั                                                        
   3.2.7 ด้านการเสนอแนวทางและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดา้นวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษาทั้ ง 7 ขอ้ คณะกรรมการ                                
มีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.2.8  ด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือเสริมสร้าง พฒันาการของนกัเรียนทุกดา้นรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน
และของชาติ ทั้ง 4 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั                                                                                     
   3.2.9  ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจน
ประสานงานกบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้ง 3 ขอ้ โดยคณะกรรมการ เห็นว่ามีส่วนร่วมในระดบัมากเหมือนกนั 
   3.2.10  ดา้นการให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของสถานศึกษาก่อน
เสนอต่อสาธารณชน ทั้ง 3 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั 
   3.2.11  ดา้นการแต่งตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดาํเนินงานตามระเบียบ
น้ีตามท่ีเห็นสมควรทั้ง 2 ขอ้ คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในระดบัมากเหมือนกนั 
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   3.2.12  ด้านการปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด  ทั้ง 3 ขอ้ 
คณะกรรมการมีความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมแตกต่างกนั  
 
 4.  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
  4.1  ปัญหาท่ีพบเก่ียวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร 
   กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางคนยงัไม่เขา้ใจบทบาทของตนเอง ทางโรงเรียนยงัขาด
ความพร้อมเก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์ติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากไม่มีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน  โอกาสท่ีกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจะทาํงานร่วมกบัสถานศึกษามีน้อย และยงัไม่ได้เขา้มามีบทบาทในการศึกษาอย่างจริงจัง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการทาํงาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบาง
คนขาดความรู้ อายุมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพและการเดินทาง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ค่อยเขา้ร่วม
ประชุมตามท่ี ทางสถานศึกษานดัหมาย งบประมาณมีน้อย ขาดแคลนทุนทรัพย ์ขาดความร่วมมืออนัดีระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสถานศึกษาขาดความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี ขาดท่ีให้เด็กนั่ง
พกัผอ่น ท่ีนัง่อ่านหนงัสือ 
  4.2  แนวทางแกปั้ญหาเก่ียวกบับทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตหนองจอก สงักดักรุงเทพมหานคร 
   ควรเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความเหมาะสมมีความรู้ความสามารถ มี
ความพร้อม ความเสียสละ เพ่ือใหก้ารทาํงานในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ควรเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเขา้มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ควรเลือก
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหวงัทรัพยสิ์นหรือเพราะเกรงกลวัอิทธิพลเขาอาจเขา้มาเพ่ือเอาตาํแหน่งไปแค่
ประดบับารมีหรือผลประโยชน์แอบแฝง ควรทาํสาํเนาคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานครแจกคณะกรรมการทั้ ง 15 คน ทุกโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มากกว่าน้ี ควรจัดสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมกับจํานวน
นกัเรียนในสถานศึกษา 
 
อภปิรายผล 
 1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 50-59 ปี การศึกษาสูงสุด วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป เป็นท่ีน่า
สังเกตว่า ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์ร
ศาสนา ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร และผูท้รงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย บุคคลเหล่าน้ี อยู่ในตาํแหน่งท่ีชุมชนให้
ความเช่ือถือและไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 2.  ความคิดเห็นในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมต่ีอโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนกัในหนา้ท่ี
และบทบาทของตนตามคู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงจดัทาํโดยสํานกั
การศึกษา กรุงเทพมหานคร และระเบียบ กรุงเทพมหานคร   วา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั 
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2547  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของประจวบ  ส่ือประสาร(อา้งถึงใน วรรณา  
 สุขนนัทฬส, 2546, หนา้ 42) ท่ีพบว่าคณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในเร่ืองการวางแผนการจดัสรรทรัพยากร 
การกระตุน้การทาํงาน การประสานงานและการประเมินผลโดยคณะกรรมการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัสรร
ทรัพยากรและการประสานงานในระดบัมาก  แต่เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่ามีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 4 ขอ้ คือ 
ขอ้ 6. ร่วมจดัระบบโครงสร้างและแผนภูมิการบริหารจดัการศึกษา, ขอ้ 7. ร่วมกาํหนดแผนพฒันาการศึกษาดา้น
วิชาการ  ขอ้ 8. ร่วมกาํหนดแผนพฒันาการศึกษาดา้นงบประมาณ และขอ้ 33. มีส่วนร่วมช่วยเหลือ  สนับสนุน 
ส่งเสริมการทาํงานร่วม กบัองคก์รพิทกัษสิ์ทธิเด็ก เป็นเพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าทั้ง 4 
ขอ้ดงักล่าวเป็นหนา้ท่ีของโรงเรียนตอ้งดาํเนินการเอง 
 3.  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีเพศ
ต่างกนัในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในเขตหนองจอก สังกดักรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนัในดา้นการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาและดา้นการใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีของสถานศึกษา โดยท่ีเพศหญิงเห็นว่ามีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย เพราะว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพศหญิงจะใหค้วามสาํคญัในการมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากมีความละเอียดรอบครอบมากกว่า 
ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ (อุดม  เหลืองสด, 2545, หนา้ 79) ท่ีพบว่าผูป้กครองเด็กไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือ
เพศชายทุกคนใหค้วามเอาใจใส่ ดูแล และมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนจนทาํใหก้ารศึกษาของเด็กไม่แตกต่างกนั ซ่ึงใน
ความเป็นจริงเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย จึงเป็นไปได้ท่ีจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและ
แผนพฒันาสถานศึกษาและเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา มากกวา่เพศชาย 
 4.  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน 
 ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  ของโรงเ รียนในเขตหนองจอก   สังกัด
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัในดา้นการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษา, ดา้นการใหค้วามเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา, ดา้นการใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน, ดา้นการกาํกบัและติดตามการดาํเนินงานตามแผนของสถานศึกษา, ดา้นการส่งเสริม
และสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน, ดา้น
การพิทกัษสิ์ทธิเดก็ ดูแลเด็กพิการ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ, 
ดา้นการเสนอแนวทางและการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคลและด้านบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา, ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร
ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างพฒันาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้ งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ, ด้านการให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจาํปีของ
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สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน และดา้นการปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดั 
โดยท่ีคณะกรรมการท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไปเห็นว่ามีส่วนร่วมมากกว่า คณะกรรมการท่ีมีวุฒิ
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ (จิราพร ตั้ งสุวรรณ, 2546, หน้า 98) ท่ีพบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตกต่างกนั อภิปรายไดว้า่ การศึกษาเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณภาพของคน กล่าวคือผูท่ี้มีการศึกษาสูง โดยส่วน
ใหญ่ย่อมจะมีความคิดและมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลกว่าผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัท่ีตํ่ากว่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูง
ไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ และมวลประสบการณ์มามากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาท่ีตํ่ากวา่ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏบัิติ 
 1.  ควรสนบัสนุนใหผู้ห้ญิงเขา้มามีส่วนร่วมในเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากข้ึน 
 2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในดา้นต่างๆ เช่น แหล่ง
ทรัพยากร, แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน, ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน, สถานประกอบการในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 3.  ควรมีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบทบาทของผูท้รงคุณวุฒิ, 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจอ่ืนๆ 
 4.  ควรจดัทาํคู่มือใหก้บัคณะกรรมการทุกฝ่ายท่ีจดัตั้งข้ึน 
 5.  เสนอแนะใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัตั้งทีมงานคอยสอดส่องดูแลความประพฤติ
ของนกัเรียน และใหค้วามคุม้ครองความปลอดภยันอกโรงเรียน 
 6.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจดัรถรับ – ส่งนกัเรียนในราคาท่ีถูก เพ่ือเป็นสวสัดิการ
แก่นกัเรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาํวจิยั 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสาํนกังานเขตอ่ืนๆ 
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดมี้การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัในเร่ืองน้ีกบัคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนท่ีสังกดัสํานกังาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ประเทศโดยใหมี้การศึกษาตวัแปรดา้นสถานภาพดา้นอ่ืนๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา และอาชีพว่ามีผลต่อบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อ
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน หรือไม่อยา่งไร 
 3.  ควรศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํโรงเรียนใหเ้ป็นศูนยก์ลางของสังคมทั้งดา้นการศึกษาและ
หน่วยบริการสังคม เช่น ห้องสมุดประชาชน โรงเรียนฝึกอาชีพ ศูนยอ์นามยั หน่วยจดัหางาน และหน่วยอาสา
พฒันาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เป็นตน้ 
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ความต้องการในการได้รับสวสัดกิารสังคมของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาล จังหวดัสมุทรปราการ* 

Needs  welfare of the  elder ly in Municipality, Samutprakarn Province 

              นางอุชุกร เหมือนเดช**  
                   Mrs.Uchukorn   Muandet                                               

  
บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  ความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุใน
เขตเทศบาล จังหวดัสมุทรปราการโดยภาพรวมและในดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นการศึกษา  ดา้นความมัน่คงของ
รายไดแ้ละการทาํงาน ดา้นนนัทนาการวฒันธรรมและสังคม เปรียบเทียบความตอ้งการของผูสู้งอายุกบัการไดรั้บ
สวสัดิการสังคมตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา 
จาํนวนบุตร  บุคคลท่ีผูสู้งอายุอยู่อาศยัดว้ย โ รคประจาํตวั  ศาสนา  กลุ่มตวัอย่างคือ ผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึน
ไป อยู่ในเขตเทศบาล จังหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 400 คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถาม แบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายุมีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
โดยมีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมในดา้นสุขภาพอนามยัมากท่ีสุด ผูสู้งอายุท่ีมีเพศ  อาย ุระดบัการศึกษา 
จาํนวนบุตร โรคประจาํตวั  มีปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมไม่แตกต่างกนั  ส่วนผูสู้งอาย ุ ท่ีมี
สถานภาพสมรส  บุคคลท่ีผูสู้งอายอุยูอ่าศยัดว้ย  ศาสนา และรายได ้ต่อเดือนต่างกนั มีปริมาณความตอ้งการไดรั้บ
สวสัดิการสงัคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 โดยผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสมีความตอ้งการ
มากกว่าผูสู้งอายท่ีุโสด  ผูท่ี้แยกกนัอยูมี่ความตอ้งการมากกว่าผูสู้งอายท่ีุหมา้ย/หยา่ร้าง  ผูท่ี้อยู่กบัคู่สมรส  มีความ
ตอ้งการมากกว่าผูท่ี้อาศยัอยู่กบัญาติ  และผูท่ี้อยู่คนเดียวตอ้งการมากกว่าผูท่ี้อยู่กบับุตรหลาน  ผูท่ี้นบัถือศาสนา
พุทธและศาสนาคริสต์มีความต้องการมากกว่าผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลาม ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้ระดับตํ่าต้องการ
สวสัดิการมากกว่าผูท่ี้รายไดร้ะดบัสูงกว่า (ตํ่ากว่า 5,000 บาท ตอ้งการมากกว่า 5,001 – 10,000 บาท; 10,001 – 
15,000  ตอ้งการมากกวา่  25,001 – 30,000  บาท; 15,001 – 20,000  ตอ้งการมากกวา่  30,000  บาท)  

 
 
 
 

 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) explore the level of welfare needs of the elderly in 

municipalities of Samutprakarn Province as a whole and in 4 aspects; healthy promotion, educational services, 
income, and social and culture activities 2) compare the quantity of welfare needs of the elderly across their 
personal factors: gender, age, marital status, income, educational level, amount of children, whom they live 
together, regular illness, and religion.  The 400 samples were over 60 years old elderly who lived in 6 
municipalities of Samutprakarn province. Data was collected by 5 rating scale questionnaires, analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA.  

The results demonstrated that: 1) the welfare needs of the elderly were high as a whole. 
Welfare need for promoting health were highest 2) the quantitative of welfare need were not different across 
gender, age, educational level, their number of children, regular illness, but different across marital status, 
whom they stay with, religion at the level of statistically significant .05, as the following:  the elderly who lived 
with their spouses needed more welfare than those who lived with their relations, who lived alone need more 
welfares than those who lived with their children.  The elderly who were Buddhists and Christians needed more 
welfares than those who were Islamic.  The elderly who had low level income needed more welfares than those 
who has higher monthly income (less than 5000 baht higher than 5,001-10,000 baht; 10,001-15,000 baht higher 
than 25,000 – 30,000 baht; 15,000 – 20,000 higher than 30,000 baht) 
 

ความนํา 

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ถือว่าผูสู้งอาย ุคือ ปูชนียบุคคลท่ีมีชีวิตอยูใ่นสังคม ในฐานะผูใ้หม้า
โดยตลอด กล่าวคือ เป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามตลอดจนประสบการณ์ชีวิตท่ีไดส้ร้างสมไว้
ให้กบัสังคมรุ่นต่อมา ซ่ึงการดาํรงอยู่ของสังคมท่ีไดรั้บการสืบทอดวฒันธรรม  ประเพณีจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่น
หน่ึงอย่างต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดสังคมท่ีดีมีคุณธรรม และเป็นสังคมท่ียึดถือผูสู้งอายุเป็นหลกัสําคญัของครอบครัว เป็น
ผูน้าํครอบครัวท่ีพร้อมและสามารถใหป้ระโยชน์แก่สังคมทุกระดบั เพื่อใหผู้สู้งอายุท่ีสังคมถือเป็นปูชนียบุคคลคงไว ้ 
ซ่ึงความสามารถท่ีไดมี้ส่วนร่วมในสังคมในฐานะผูใ้หม้าแลว้  ถึงเวลาท่ีสังคมควรตระหนกัในความรับผดิชอบท่ีพึงมี
ต่อผูสู้งอายตุอบแทนเม่ือท่านอยูใ่นวยัถดถอย  หรืออยูใ่นช่วงเวลาท่ีศกัยภาพเส่ือมถอยจาํเป็นตอ้งพึ่งพิงสังคม ในฐานะ
ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรั้บการคุม้ครองและพทิกัษสิ์ทธิ  สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งผาสุกในป้ันปลาย
ชีวิต (นภาพร  ชโยวรรณ , 2542 , หนา้  54) 

ดว้ยเหตุน้ีสงัคมปัจจุบนั ผูสู้งอายเุป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอตัราการเพ่ิมข้ึนรวดเร็วมาก จึงไดมี้ผูศึ้กษาความ
ตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการของผูสู้งอายกุนัอยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานการณ์ประชากรท่ีกาํลงัไดรั้บความ
สนใจในสังคมโลกปัจจุบนั คงจะหนีไม่พน้เร่ืองโครงสร้างประชากรท่ีกาํลงัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองเขา้สู่ 
"สังคมผูสู้งอายุ" (aging  society) พบว่าประชากรโลกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 6,070.6 ลา้นคนในปี 
2543 เป็น 7,851.4 ลา้นคนในอีก 25 ปีขา้งหนา้คือ ในปี 2568 ในขณะท่ีประชากรไทยก็มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน
เช่นเดียวกนัจาก 62.2 ลา้นคนในปี 2543 เป็น 72.3  ลา้นคน ในปี 2568 จะเห็นไดว้่าโครงสร้างของประชากรโลก
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และประชากรไทยมีการเปล่ียนแปลงท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยท่ีประชากรวยัสูงอาย ุ(อาย ุ60 ปีข้ึนไป) มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน
ในอตัราท่ีเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 10.0 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2568 ในขณะท่ีประชากรวยัเด็ก (อาย ุ0-14 ปี) 
มีจาํนวนลดลงจาก ร้อยละ30.1 ในปี 2543 เหลือ ร้อยละ 24.2 ในปี 2568 แสดงใหเ้ห็นว่าโครงสร้างของประชากร
กาํลงัเปล่ียนจากโครงสร้างประชากรวยัเด็กในอดีตเป็นประชากรวยัสูงอาย ุหรือสังคมผูสู้งอายใุนอนาคตเพิ่มมาก
ข้ึน   อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้นเป็นภาพรวมของประชากรโลก แต่ถา้พิจารณาในแต่ละภูมิภาค
ของโลก เพื่อใหท้ราบว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น ส่วนใหญ่กาํลงัเกิดข้ึนในภูมิภาคใดของโลก พบว่า ยุโรป
เป็นภูมิภาค ท่ีกาํลงัเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรเขา้สู่ "สังคมผูสู้งอายุ" มากท่ีสุดในโลก ยโุรปมี
สัดส่วนของประชากรวยัเด็กนอ้ยท่ีสุดคือ ร้อยละ 16 และมีสดัส่วนของประชากรวยัสูงอายุมากท่ีสุดร้อยละ 21 
ของประชากรทั้งหมดในยุโรป ในขณะท่ีแอฟริกามีสัดส่วนของประชากรวยัเด็กสูงถึงร้อยละ 42 และมีสัดส่วน
ของประชากรวยัสูงอายเุพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดในแอฟริกา (วิไลพร สุตนัไชยนนท,์ 2547, หนา้ 1-3) 

    ประเทศท่ีมีสัดส่วนของผูสู้งอายุมากท่ีสุดในโลก 4 ประเทศ คือ อิตาลี ญ่ีปุ่น กรีซ เยอรมนั และ
สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเหล่าน้ีมีลกัษณะทางประชากรท่ีสําคญั เช่น อตัราเกิดต่อประชากรพนัคนค่อนขา้งตํ่า  
และมีอตัราตายต่อประชากรพนัคนตํ่าเช่นกนั แต่มีอายขุยัเฉล่ียค่อนขา้งสูง ญ่ีปุ่นเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเซีย
ท่ีมีสัดส่วนของผูสู้ง อายมุากท่ีสุดในโลกเท่ากบัประเทศอิตาลี  ในยโุรป (ร้อยละ 25) และท่ีน่าสนใจคือ คนญ่ีปุ่น
เป็นคนมีอายุขยัเฉล่ียหรือมีอายุยืนยาวมากท่ีสุด ในโลกดว้ย (82 ปี) ในขณะท่ีแอฟริกายงัเป็นภูมิภาคท่ีมีสัดส่วน
ประชากรวยัเด็กมากเกือบร้อยละ 42 ของประชากรทั้งหมดในภูมิภาค มีอตัราเจริญพนัธ์ุรวมและอตัราตายต่อ
ประชากรพนัคนสูงมาก (4.9 และ15 ตามลาํดบั) และประชากรมีอายขุยัเฉล่ียท่ีตํ่ามากเพียง  49  ปีเท่านั้น สาํหรับ
ประเทศไทยในปัจจุบนัยงัมีโครงสร้างประชากรท่ีมีประชากรวยัสูงอายอุยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่าเม่ือเปรียบเทียบใน
ระดบัโลก ส่วนในระดบัภูมิภาคเอเซียพบว่า ประเทศไทยมีสดัส่วนของประชากรสูงอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่
ถา้พิจารณาปัจจยัภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นอตัราเจริญพนัธุ์รวมของหญิง 1 คน ก็เป็นอตัราท่ีตํ่ากว่าระดบั
ทดแทน (1.7 คน)โดยมีแนวโนม้ลดลงจากอดีตและคาดว่าน่าจะลดลงอีกในอนาคต การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีไร้
พรมแดนในปัจจุบนักาํลงัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพฒันาทุกๆ ดา้น ส่ิงเหล่าน้ีมีผลทาํใหค้นไทยมีอตัราตายท่ีมี
แนวโน้มตํ่าลง และมีอายุยืนยาวข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีก็เป็นส่วนสําคญัท่ี ทาํให้โครงสร้างของประชากรไทยมีการ
เปล่ียนแปลง  อยา่งต่อเน่ืองเขา้สู่ "สงัคมสูงอาย"ุ (วิไลพร สุตนัไชยนนท,์ 2547, หนา้ 3-4) 

จากสังคมท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงจากลกัษณะดั้ งเดิมไปสู่ความทนัสมยั อนัจะเห็นไดจ้ากการขยายตวัหรือการ
เติบโตของชุมชนเมือง  การมุ่งพยายามพัฒนาประเทศโดยเน้นการพฒันาเศรษฐกิจอันประกอบไปด้วย  การ
เปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมการใชแ้รงงานเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองทุ่นแรงมาแทน
แรงงานมนุษย ์ ทาํใหค้วามจาํเป็นในการใชแ้รงงานจาํนวนมาก ๆ  ในการประกอบการผลิต  หรือการประกอบอาชีพลด
นอ้ยลงไป ระบบครอบครัวในปัจจุบนัจึงจาํเป็นตอ้งมีขนาดเลก็ลง   ครอบครัวระบบขยายเดิมเคยเป็นลกัษณะเด่นและ
เอ้ืออาํนวยประโยชน์ในทางการผลิตก็เร่ิมลดความสาํคญัลง ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยัของ
สมาชิกบางคนในครอบครัวแบบขยายเพ่ิมจาํนวนมากข้ึน  การเติบโตของชุมชนเมืองและความสะดวกในการคมนาคม
ท่ีมีมากข้ึน ทาํใหค้นมีโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีนอกเหนือจากการเกษตรเพิ่มมากข้ึน  ครอบครัวในปัจจุบนัจึงมี
ลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียว หมายถึงเฉพาะสามี  ภรรยาและบุตรเท่านั้น  ผูสู้งอายุท่ีเป็นภาระหรือไม่สามารถจะ
ประกอบอาชีพอ่ืนใดหรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มกัจะถูกทอดทิ้งไวข้า้งหลงั ในเวลาเดียวกนัคนเราเร่ิมจะตอ้งดูแล
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ตวัเองและช่วยเหลือตนเองมากข้ึน  และตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึงไม่อาจจะอยู่ในวิสัยท่ี
ผูสู้งอายจุะทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดไดใ้นขั้นตอนสุดทา้ยของชีวิตท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงหรือพลงัของการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม  ยิง่มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเร็วเท่าใด ผูสู้งอายกุจ็ะยิง่ลดบทบาทและความสาํคญัเร็วข้ึนเท่านั้น  ถึงแมว้่า
สังคมนั้น ๆ จะมีผูสู้งอายอุยูเ่ป็นจาํนวนมากกต็าม (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ,  2547,  หนา้ 1-5) 

อย่างไรก็ตาม  การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้สู่สถานการณ์ดงักล่าวนั้น เป็นส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนกบันานา
ประเทศในโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค  ยุโรป  การวางแผนและการกําหนดนโยบายต่างๆ จะให้
ความสาํคญักบัประชากรกลุ่มผูสู้งอายน้ีุมาก  แมก้ระทัง่การเลือกตั้งยงัตอ้งมีนโยบายเก่ียวกบัผูสู้งอายเุป็นประเด็น
สําคญัในการหาเสียงดว้ย เช่นเดียวกบัประเทศไทยก็ไดใ้ห้ความสาํคญัเก่ียวกบัผูสู้งอายุมากข้ึนเป็นลาํดบั มีการ
กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัผูสู้งอายข้ึุน เป็นนโยบายระดบัชาติในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมา 
นอกจากน้ียงัมีกฎหมายท่ีใชคุ้ม้ครองผูสู้งอายโุดยตรงคือ พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2547 น้ี และในปัจจุบนัมีการศึกษาวิจยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูสู้งอายแุละพฒันา
ความรู้เพื่อแกปั้ญหา และปรับปรุงนโยบายในการดูแลประชากร ผูสู้งอายเุพิ่มมากข้ึนประกอบกบัการพฒันาท่ีเนน้
คุณภาพของคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาน่าจะทาํใหส้ังคมไทย   ในอนาคตเป็น "สังคมผูสู้งอายุท่ีมีคุณภาพ"  
และเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศได ้  ตลอดจนจาํนวนผูสู้งอายท่ีุเพิ่มจาํนวนมากข้ึนเร่ือย ๆ ทาํใหส้ังคม
มองว่าผูสู้งอายุนั้ นจะต้องเป็นปัญหา หรือเป็นภาระต่อสังคมโดยส่วนรวม ทั้งๆ ท่ีผูสู้งอายุนั้นเป็นผูท่ี้สั่งสม
ประสบการณ์และความรู้มาตลอดชีวิต  เป็นผูท่ี้เคยผ่านปัญหาและอุปสรรคมามากมาย  ตลอดจนการสร้างสรรค์
และพฒันาสังคมมาก่อน  จึงทาํใหผู้สู้งอายนุั้นสามารถท่ีจะคาดคะเนเหตุการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและรู้เท่าทนักบั
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  นอกจากน้ีผูสู้งอายุยงัมีศกัยภาพและความสามารถเฉพาะตวัท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมได ้ และพร้อมท่ีจะทาํงานเพ่ือสังคม  แมจ้ะเป็นวยัท่ีเกษียณอายกุารทาํงานแลว้  ก็ตาม  เม่ือเปรียบเทียบกบั
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมีอตัราการเพ่ิมข้ึนของประชากรวยัสูงอายสูุงกว่าประเทศอ่ืน ทาํให้
ประเทศไทยเขา้สู่สงัคมประชากรวยัสูงอายเุร็วกวา่ดว้ย (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายแุห่งชาติ, 
2545, หนา้ 3) การเปล่ียนแปลงในขนาดสัดส่วน และการเขา้สู่ภาวะประชากรสูงอายดุงักล่าวมีผลกระทบโดยตรง
ต่อโครงสร้างทางสังคม  เศรษฐกิจ ตลอดจนการพฒันาประเทศในอนาคต ทั้งน้ีเพราะประชากรเป็นตวัจกัรสาํคญั
ในการพฒันา  รวมถึงการวางนโยบายการพฒันาดา้นต่างๆ ของประเทศ รัฐบาลจึงตอ้งมีการเตรียมรับสถานการณ์
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงขนาดและสัดส่วนของประชากรดงักล่าว สําหรับการแกไ้ขปัญหาการเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็วของขนาดและสดัส่วนของประชากรวยัสูงอาย ุ ซ่ึงไม่อาจทาํไดด้ว้ยการจาํกดัจาํนวน  ดงัเช่น  การลดอตัรา
เจริญพนัธ์ุในรูปของการป้องกนัการปฏิสนธิและการเกิดท่ีประเทศไทยประสบความสําเร็จในการดาํเนินการ
มาแลว้ในอดีต ทั้งน้ี เพราะไม่เคยมีสังคมใด ท่ีรัฐบาลมีแนวนโยบายในการจาํกดัจาํนวนผูสู้งอายุ (กรรณนิกา  
เจริญลกัษณ์,  2545,  หนา้ 1-3) 

    แผนผูสู้งอายแุห่งชาติฉบบัท่ี  2  (พ.ศ. 2545- พ.ศ. 2564) (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายุ
แห่งชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, 2551, หนา้ 8) กล่าวว่าโครงสร้างประชากรของประเทศไทยอยู่ในระยะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วโดยประชากรผูสู้งอาย ุ(อาย ุ60 ปี หรือมากกว่า)  มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน รัฐบาลจึงตระหนกัเห็นถึง
ปัญหาและใหค้วามสาํคญัแก่ประชากรสูงวยัมาโดยตลอด ดงัจะเห็นไดจ้ากการกาํหนดแผนระยะยาวแห่งชาติสาํหรับ
ผูสู้งอาย ุฉบบัท่ี พ.ศ. 2535-2554 และแผนระยะยาว ฉบบัท่ี พ.ศ. 2545 - 2564 ท่ีไดมี้การกาํหนดนโยบายและมาตรการ
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เก่ียวกบับทบาทของผูสู้งอายใุนฐานะเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนแก่สงัคม คือ (แผนระยะยาวสาํหรับผูสู้งอายแุห่งชาติ พ.ศ. 
2535 - 2554 และแผนระยะยาวสาํหรับผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2545 - 2564, หนา้ 17-19) 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า  ประชากรผูสู้งอายนุบัเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีความสาํคญั และ
มีคุณค่ายิ่งต่อสังคม อันเน่ืองมาจากผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ  มากมายในชีวิต  และมีความรู้
ความสามารถในดา้นใดดา้นหน่ึงเป็นอย่างดี  ทาํใหผู้สู้งอายมุองเห็นการณ์ไกล  สามารถคาดการณ์ไดใ้กลเ้คียงความ
จริง  ตลอดจนมีการตดัสินใจท่ีสุขุม รอบคอบ และมีการตดัสินใจท่ีดี  ผูสู้งอายุท่ียงัมีสุขภาพแขง็แรง มีความพร้อม
ทางดา้นร่างกาย และกาํลงัใจท่ีจะกระทาํประโยชน์เพื่อสังคม  จึงนบัไดว้่าผูสู้งอายุเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และมี
ความสําคญัยิ่ง ไม่ควรละเลย จะเห็นว่าผูสู้งอายุนั้นมิใช่เป็นเพียงผูท่ี้จะตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นในฐานะบทบาทของ “ผูรั้บ” 
เสมอไป แมว้่าโดยธรรมชาติและโดยวยัท่ีมีการเส่ือมโทรมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ อารมณ์ไปทีละเล็กละนอ้ย 
ดังนั้น รัฐบาลจึงได้จัดทาํแผนผูสู้งอายุระยะยาวข้ึน โดยมีแนวคิดพื้นฐานในการวางแผนสําหรับผูสู้งอายุ  ดังน้ี 
ผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ พลงัทางความคิด โดยเฉพาะประสบการณ์ท่ีควรนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมไดอี้กมากมาย และการสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้สู้งอายยุงัคงบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมนั้น นอกจากจะทาํให้
ผูสู้งอายุไม่รู้สึกว้าเหว่ โดดเด่ียว  เห็นชีวิตมีคุณค่า  แล้วยงัจะช่วยให้ผูสู้งอายุสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ไดดี้อีกดว้ย (วิไลพร สุตนัไชยนนท,์ 2547, หนา้ 5-6)        

ในการดาํเนินงานดา้นสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายท่ีุผา่นมาจนถึงปัจจุบนัพบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการ คือ บริการท่ีมีอยูไ่ม่สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการและบริการท่ีผูสู้งอายตุอ้งการแต่รัฐไม่สามารถจดัให้
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  เพียงพอ ทัว่ถึง เป็นธรรมแมว้่าจะมีนโยบายท่ีชดัเจนต่อการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอาย ุ แต่
ก็มีขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการดา้นบุคลาการ งบประมาณ  ทรัพยากรทางสังคมและการขาดแคลนขอ้มูลผูสู้งอายจึุง
ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานสวสัดิการสังคมไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ย่างจริงจงัและต่อเน่ืองไม่ตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐ และจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐจะตอ้งช่วยเหลือร่วมมือกันตอบสนองความต้องการในการจัดสวสัดิการใน        
ดา้นต่าง ๆ ไดน้านาประการ เช่น  ดา้นความมัน่คงของรายไดแ้ละการทาํงาน ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้น
สงัคมและวฒันธรรม ดา้นสวสัดิการสงัคม ฯลฯ (วิไลพร  สุตนัไชยนนท,์ 2547, หนา้ 7)        

ระบบสวสัดิการสังคม  งานสวสัดิการสังคมเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนในสังคมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทัง่ตาย  
อาจกล่าวไดว้่าวฎัจกัรชีวิตของคนสังคมแต่ละคนตอ้งไดรั้บบริการขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต เช่น บริการ
ดา้นสุขภาพอนามยั  บริการดา้นการศึกษา บริการดา้นสงัคมและวฒันธรรม  เป็นตน้ 

ในอดีตการดูแลคุม้ครองสมาชิกของสังคมเป็นหนา้ท่ีของครอบครัว  ครอบครัวจึงเป็นสถาบนัแรกท่ีสาํคญั
ต่อการสร้างระบบความมัน่คงทางสังคมใหก้บัครอบครัว ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเศรษฐกิจของครอบครัวนั้น ๆ ว่าเป็นอยา่งไร  ถา้
ครอบครัวไม่สามารถทาํหนา้ท่ีดงักล่าวได ้เครือญาติ  เพื่อนบา้นกจ็ะทาํหนา้ท่ีใหก้ารดูแลสงเคราะห์แบบชัว่คราว  จาก
ลกัษณะเช่นน้ีจึงทาํใหรั้ฐตอ้งเขา้มามีบทบาทรับผิดชอบในการจดับริการขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อกลุ่มคนท่ีไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองในลกัษณะของการจดัตั้ง สถาบนัหรือองคก์รรับผิดชอบ เพราะหนา้ท่ีของรัฐท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ
การดูแลรับผิดชอบให้คนทุกคนในสังคมได้รับบริการสังคมหรือ บริการสวสัดิการสังคมจากรัฐฉะนั้นสิทธิของ
ประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐ  รัฐในฐานะผูป้กครองท่ีมีอาํนาจ ซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยชอบธรรมท่ีจะจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัประชาชน  และรัฐสวสัดิการ  ผลจากวิกฤติเศรษฐกิจในกลางปี พ.ศ. 2540  จึงทาํให้รัฐตอ้งเปล่ียนแปลงระบบ
สวสัดิการสังคมไทยใหข้ึ้นกบัประชาคมต่างๆ  มากกว่าการปล่อยใหรั้ฐทาํหนา้ท่ีดูแล  ดา้นสวสัดิการสังคมเพื่อท่ีจะ
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ช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไดบ้า้งและจะไดท้ราบถึงว่าผูสู้งอายุยงัตอ้งการอะไรบา้งท่ีจะสามารถ
สนองความตอ้งการของผูสู้งอายุไดใ้นปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป (แผนระยะยาวสําหรับผูสู้งอายุแห่งชาติ พ.ศ. 
2525-2544, หนา้ 18-21) 

จากความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว  จึงทาํใหผู้ศึ้กษาสนใจศึกษาเร่ือง ความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการ
สังคมของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ  เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูสู้งอาย ุในการจดั
สวสัดิการดา้นต่างๆ ในเขตเทศบาลจงัหวดัสมุทรปราการ จะไดน้าํผลการศึกษาไปปรับปรุง อนัจะส่งผลใหมี้การจดั
สวสัดิการท่ีมีประสิทธิภาพตรงความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิมากยิง่ข้ึนต่อไป  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ัง
น้ี  จะสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอาย ุ และพฒันา
รูปแบบการจดัสวสัดิการใหมี้ความเหมาะสมในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงและท่ีสาํคญัเพื่อใหเ้หมาะสม  กบัผูสู้งอายใุนเขต
เทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
คาํถามวจิัย 

1.  ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลจงัหวดัสมุทรปราการมีระดบัความตอ้งการในการไดรั้บบริการสวสัดิการสังคม
มากน้อยเพียงใดทั้งในภาพรวมและในดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นบริการการศึกษา ดา้นความมัน่คงของรายได ้ ดา้น
นนัทนาการ วฒันธรรมและสงัคม 
 2.  ผูสู้งอายุท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน  ระดบัการศึกษา 
จาํนวนบุตร ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั โรคประจาํตวั ศาสนา  มีระดบัความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการทางสงัคมต่างกนัหรือไม่ 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
     1.  ศึกษาระดับความตอ้งการของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล จังหวดัสมุทรปราการ ในการได้รับบริการ
สวสัดิการสงัคม 
     2.  เปรียบเทียบระดบัความตอ้งการของผูสู้งอายุกบัการได้รับสวสัดิการสังคมตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
ต่างกัน ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา จาํนวนบุตร  ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั  โรค
ประจาํตวั   ศาสนา 
 
สมมติฐานของการวจิยั 

    ผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา  
จาํนวนบุตร  ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  โรคประจาํตวั  ศาสนา  มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสงัคมแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจิยั 

    ด้านประชากร  ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษากลุ่มประชากร คือ ผูสู้งอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งเพศชายและ
เพศหญิง  อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลจังหวดัสมุทรปราการ เป็นผูท่ี้มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน เป็นหน่วยของการ
วิเคราะห์ 
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     ด้านเน้ือหา  เป็นการศึกษาความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล  จงัหวดั
สมุทรปราการในการไดรั้บบริการดา้นต่างๆ จากภาครัฐในปัจจุบนั 
  ด้านพื้นที่  พื้นท่ีท่ีศึกษา คือ จงัหวดัสมุทรปราการ มีจาํนวน 6 อาํเภอ ประกอบไปดว้ย   อาํเภอเมือง
สมุทรปราการ  อาํเภอบางบ่อ  อาํเภอบางพลี  อาํเภอพระประแดง อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์ และอาํเภอบางเสาธง  มี
จาํนวนเทศบาลทั้งส้ิน 16  เทศบาล 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

1. ประชากร  ประชากรของการวิจยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป ซ่ึงอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี
เขตเทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งหมด 16 เทศบาล ไดแ้ก่ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลตาํบลบางปู  
เทศบาลตาํบลด่านสาํโรง  เทศบาลสาํโรงเหนือ เทศบาลตาํบลบางเมือง  เทศบาลตาํบลแพรกษา เทศบาลตาํบลบาง
พลี  เทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลตาํบลลดัหลวง เทศบาลสําโรงใต ้ เทศบาลตาํบลแหลมฟ้าผ่า  เทศบาล
ตาํบลพระสมุทรเจดีย ์เทศบาลตาํบลบางบ่อ เทศบาลตาํบลคลองด่าน เทศบาลตาํบลคลองสวน  เทศบาลตาํบลบาง
เสาธง รวมทั้งส้ิน 33,547 คน   
 2. กลุ่มตัวอย่าง  การกําหนดขนาดตัวอย่าง โดยพิจารณาจากขนาดของประชากรเป้าหมาย  โดยใช้
หลกัการตามทฤษฎี Taro Yamaneโดยกาํหนดค่าของความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 95% และระดบัค่าของ 
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ระดบั 0.05% ซ่ึงคาํนวณขนาดของประชากรไดท่ี้จาํนวน 400 ตวัอยา่ง 
 แผนการสุ่มตัวอย่าง  วิธีการวิจยัคร้ังน้ี  ไดใ้ชแ้ผนการสุ่มตวัอย่างแบบความน่าจะเป็น(probability 
sampling)  ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified sampling) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงประชากร 
ศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา จาํนวนบุตร 
ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั โรคประจาํตวั ศาสนา วิเคราะห์โดยสถิติเชิงบรรยายดว้ยการใชค่้าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลความตอ้งการของผูสู้งอายุในการจดัสวสัดิการสังคม จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
สุขภาพอนามยั  ดา้นบริการการศึกษา ดา้นความมัน่คงของรายไดแ้ละการทาํงาน ดา้นนนัทนาการ วฒันธรรม และ
สงัคม  เป็นแบบตรวจคาํตอบ (check list)โดยมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (likert scale)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

   1. วิเคราะหข์อ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติแบบพรรณนา 
ขอ้มูล (descriptive statistics) โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ระดบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ โดยหาค่าเฉล่ีย (arithmetic mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(standard deviation)   
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3. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบความตอ้งการของผูสู้งอายกุบัการไดรั้บสวสัดิการสงัคมตามปัจจยั 
ส่วนบุคคล โดยใชส้ถิติทดสอบ t (One-Sample t-Test)  การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 

สรุปผลการวจิยั 

 สามารถสรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลและนาํเสนอขอ้เสนอแนะได ้ 

 1.  ความต้องการในการได้รับสวสัดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
 ผลการศึกษาความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายโุดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า 
ผูสู้งอายมีุความตอ้งการสวสัดิการสังคมโดยรวมในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีระดบัความ
ต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ ด้านสุขภาพอนามัย  และมีความต้องการในระดับมาก  3 ด้าน คือ ด้าน
นันทนาการ วฒันธรรมและสังคม ดา้นความมัน่คงของรายไดแ้ละการทาํงาน และด้านบริการการศึกษา  เม่ือ
พิจารณาความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสงัคมปรากฏผลเป็นรายดา้น ปรากฎผลดงัน้ี 
 ด้านสุขภาพอนามัย ผูสู้งอายมีุความตอ้งการมีคลินิกผูสู้งอายบุริการในสถานีอนามยั โรงพยาบาลใกล้
บา้น และบตัรประกนัสุขภาพยกเวน้ค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทแก่ผูสู้งอายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด การมีหน่วย
เคล่ือนท่ีทางกายภาพบาํบดัเขา้ไปในชุมชน และการไดรั้บการอาํนวยความสะดวกในการออกกาํลงักายอยู่ใน
ระดบัมาก 
 ด้านบริการการศึกษา ผูสู้งอายุมีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก 4 เร่ือง คือ การเปิดสอนสายอาชีพ
ให้แก่ผูสู้งอายุ  การมีส่ือให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุท่ีหลากหลายรูปแบบ การจดัศูนยก์ารเรียนรู้สําหรับผูสู้งอายุใน
ชุมชน  และการไดรั้บค่าใชจ่้ายในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  มีความตอ้งการระดบัปานกลาง 1 เร่ือง คือ การมี
ศูนยก์ลางเช่ือมโยงเครือขา่ยศนูย ์บริการการศึกษาผูสู้งอายทุุกระดบั  
 ด้านความมั่นคงของรายได้และการทํางาน  ผูสู้งอายุมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2 เร่ือง คือ 
ตอ้งการใหรั้ฐส่งเสริมและสนบัสนุน โดยการจดัตั้งกองทุนเงิน อุดหนุนสาํหรับผูสู้งอายท่ีุมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่
การยงัชีพ   และตอ้งการใหรั้ฐลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษี โดยเฉพาะแก่ผูสู้งอายุ ระดบัมาก 1 เร่ือง คือ  ตอ้งการให้
รัฐจดัให้มีการรวมกลุ่มผูสู้งอายุเพื่อประกอบกิจกรรมเสริมรายได ้และระดบัปานกลาง  2 เร่ือง คือ การมีเงินใช้
อยา่งเพียงพอในการทาํบุญ หรืองานสงัคมอ่ืนๆ และ การมีเงินเหลือพอเก็บออมไวใ้ชใ้นยามจาํเป็น  

  ด้านนันทนาการ  วฒันธรรมและสังคม ผูสู้งอายมีุความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 เร่ือง  คือ  มีการ
จัดกิจกรรมในชุมชนเน่ืองในวนัสําคญัต่างๆ เช่น วนัพ่อ วนัแม่ ระดับมาก 4 เร่ือง คือมีเจ้าหน้าท่ีจากรัฐหรือ
อาสาสมคัรรักษาความปลอดภยัในชุมชน  การใหรั้ฐจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสผูสู้งอายไุดส้ามารถถ่ายทอดความรู้
ในดา้นศิลปะ วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีควรรักษาใหด้าํรงอยูต่่อไป   การใหรั้ฐรณรงคเ์สริมสร้างและ
ปลูก ฝังค่านิยมในดา้นการเห็นคุณค่าใน ความรู้และประสบการณ์ของผูสู้งอายุ และมีสถานท่ีสาํหรับพบปะ และ
จดักิจกรรมร่วมกนัในชุมชน  

2.  ผลการเปรียบเทยีบความต้องการในการได้รับสวสัดิการสังคมของผู้สูงอายุ    
จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการของผูสู้งอายท่ีุมี  เพศ  อาย ุ สถานภาพ

สมรส รายได ้ระดบัการศึกษา จาํนวนบุตร ลกัษณะการอยูอ่าศยั  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
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 ผูสู้งอายท่ีุมี  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา จาํนวนบุตร โรคประจาํตวัต่างกนั มีปริมาณความตอ้งการในการ
ไดรั้บสวสัดิการสงัคมไม่แตกต่างกนั   
 ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส รายได ้ ลกัษณะการอยูอ่าศยั ศาสนาต่างกนัมีปริมาณความตอ้งการในการ
ไดรั้บสวสัดิการสงัคมแตกต่างกนั โดย  

(1) ผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรสมีความต้องการได้รับสวสัดิการสังคมมากกว่าผูสู้งอายุท่ีมี 
สถานภาพโสด และผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพแยกกนัอยู่มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูสู้งอายุท่ีมี
สถานภาพ หมา้ย/หยา่ร้าง   

 (2) ผูสู้งอายท่ีุมีรายได ้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูสู้งอายท่ีุ
มีรายได ้5,001 – 10,000 บาท และผูสู้งอายท่ีุมีรายได ้15,001 – 20,000  บาท มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสงัคม
มากกว่าผูสู้งอายท่ีุมีรายได ้มากกว่า 30,000 บาท ผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้10,001 – 15,000 บาท มีความตอ้งการไดรั้บ
สวสัดิการสงัคมมากกวา่ผูสู้งอายท่ีุมีรายได ้25,001 – 30,000  บาท  

(3) ผูสู้งอายท่ีุมีลกัษณะการอยูอ่าศยัอยูก่บัคู่สมรส  มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่า
ผูสู้งอายท่ีุมีลกัษณะการอยูอ่าศยัอยูก่บัญาติ  และผูสู้งอายท่ีุมีลกัษณะการอยูอ่าศยัแบบอยูค่นเดียว  มีความตอ้งการ
ไดรั้บสวสัดิการสงัคมมากกวา่ผูสู้งอายท่ีุอยูก่บับุตรหลาน  

(4)  ผูสู้งอายท่ีุนบัถือศาสนาพุทธ  มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูสู้งอายท่ีุนบัถือ
ศาสนาคริสต ์และผูสู้งอายท่ีุนบัถือศาสนาอิสลาม 

 

การอภปิรายผล 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ 
ในการไดรั้บบริการสวสัดิการสงัคม ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการอภิปรายผล ตามลาํดบัดงัน้ี 
 1. ผลการศึกษาความตอ้งการบริการสวสัดิการสังคม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั  
ดา้นบริการการศึกษา  ดา้นความมัน่คงของรายไดแ้ละการทาํงาน ดา้นนนัทนาการ วฒันธรรมและสังคม พบว่า 
ความตอ้งการสวสัดิการสังคมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ
ตอ้งการอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นสุขภาพ  ดา้นบริการการศึกษา  ดา้นความมัน่คงของรายไดแ้ละการทาํงาน  
ดา้นนนัทนาการ วฒันธรรมและสังคม จากการศึกษาพบว่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิริยาภรณ์  สวสัด์ิรักษา 
(2544, หนา้ 48) ทิพวรรณ วีระกุล (2546, หนา้ 61) สุดา  ศิลากุล (2548, หนา้ 54) วิไลวรรณ วฒันานนท ์(2544, 
หนา้ 67) สายสวาท เภตราสุวรรณ (2542, หนา้ 38) พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจดัสวสัดิการสังคมคือ ขาด
ผูรั้บผิดชอบหลกัและกลไกการดูแลระบบงานผูสู้งอายุในชุมชนท่ีดีและไดรั้บการสนับสนุนท่ีเพียงพอ ทาํให้
เช่ือมโยงกบัผลการศึกษาวิจยัของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงมีความตอ้งการได้รับการ
สนับสนุนและดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ  โดยตอ้งการหน่วยเคล่ือนท่ีทางกายภาพบาํบดัเขา้ไปในชุมชน การมี
คลินิกใกลบ้า้น  การจดัตั้งกองทุนเงินอุดหนุน การจดัศูนยก์ารเรียนรู้  เป็นตน้ 
 2. ผูสู้งอายุท่ีมี  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จาํนวนบุตร โรคประจาํตวัต่างกนั มีปริมาณความตอ้งการใน
การไดรั้บสวสัดิการสังคมไม่แตกต่างกนั  และผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส รายได ้ ลกัษณะการอยูอ่าศยั ศาสนา
ต่างกนัมีปริมาณความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสงัคมแตกต่างกนั  โดย 
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  2.1 เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา จาํนวนบุตร โรคประจาํตวั มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมไม่
แตกต่างกนั แสดงว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมของ
ผูสู้งอายใุน เขตเทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ   
  2.2  สถานภาพสมรส รายได ้ ลกัษณะการอยู่อาศยั ศาสนาต่างกนัมีปริมาณความตอ้งการในการ
ได้รับสวสัดิการสังคมแตกต่างกนั แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการได้รับ
สวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุใน เขตเทศบาล จังหวดัสมุทรปราการ โดยผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรสมีความ
ตอ้งการได้รับสวสัดิการสังคมมากกว่าผูสู้งอายุท่ีมี สถานภาพโสด เพราะว่าผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรส  มี
ภาระหนา้ท่ีในการดูแลตนเอง ครอบครัว มากกวา่ผูสู้งอายท่ีุสถานภาพโสด 

ผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูสู้งอายุท่ีมีรายได ้
5,001 – 10,000 บาท  เพราะวา่ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ยยอ่มตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ือบรรเทาความ
เดือด ร้อนของตนเอง  อยา่งเช่น การมีเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนปัจจุบนั  

ผูสู้งอายท่ีุมีลกัษณะการอยู่อาศยัอยูก่บัคู่สมรส  มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูสู้งอายท่ีุ
มีลกัษณะการอยูอ่าศยัอยูก่บัญาติ เพราะว่าผูสู้งอายมีุหนา้ท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกนั ถา้อยู่กบัคู่สมรสตอ้งดูแล
ทั้งตนเอง  ลูกหลาน  ญาติพ่ีนอ้ง แต่ถา้อยูก่บัญาติมีภาระในการดูแลตนเองเท่านั้น   

ผูสู้งอายุท่ีนับถือศาสนาพุทธ  มีความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสังคมมากกว่าผูสู้งอายุท่ีนบัถือศาสนา
อิสลาม และผูสู้งอายท่ีุนบัถือศาสนาคริสต ์ เพราะวา่จาํนวนผูสู้งอายท่ีุนบัถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาคริสตแ์ละ
ศาสนาอิสลาม  ทาํใหค้วามตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสงัคมจากภาครัฐส่วนใหญ่จึงเป็นศาสนาพทุธ   

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวจิยั 

จากการวิจัย เ ร่ือง  “ความต้องการในการได้รับสวัสดิการของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการ” สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 ระดับนโยบาย 
 รัฐควรส่งเสริมการจดับริการพ้ืนฐานสาํหรับผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546   หนา้, 2 - 
10 โดยส่งเสริมการจดัสวสัดิการทางเลือกสําหรับผูสู้งอายุในรูปแบบพหุลกัษณ์ท่ีครอบคลุมทัว่ถึง  ต่อเน่ืองและ
เป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความแตกต่างสาํหรับผูสู้งอายใุนดา้น ลกัษณะการอยูอ่าศยั  โรคประจาํตวั 
 1. ควรสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว  เครือญาติ  เพื่อนบา้น เพื่อน
ผูสู้งอาย ุในการดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน โดยเฉพาะความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการดูแลผูสู้งอายท่ีุป่วยดว้ยโรค
ต่าง ๆ เช่น การออกกาํลงักาย การส่งเสริมกิจกรรม  ป้องกนัโรคและดาํเนินการ เร่ือง การบริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุขท่ีจดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ  เช่น 
  1.1  จดักิจกรรมทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขแก่ผูสู้งอายโุดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
  1.2  จดัให้มีมาตรฐานการให้บริการและการดูแลรักษาสุขภาพผูสู้งอายุในแต่ละระดบั สถาน
บริการอยา่งครบวงจรท่ีเป็นบริการเฉพาะผูสู้งอายตุ่อเน่ืองถึงครอบครัวชุมชน 
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  1.3  จัดสร้างสถานพยาบาลผูสู้งอายุใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการมารับบริการและ 
กิจกรรมเชิงรุก เช่น หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี  การเยี่ยมบา้นผูสู้งอายุท่ีไม่สะดวกในการเดินทางฯลฯ เพื่อไดรั้บการ
ดูแลสุขภาพผสมผสาน ส่งเสริม ป้องกนั รักษาและฟ้ืนฟู 
  1.4  จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์และการคุม้ครองสิทธิผูป่้วยผูสู้งอาย ุ
 2.  ควรประสานและผลกัดนัให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์ร
ประชาชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการ ดงัน้ี 
  2.1  อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในการบริการสาธารณะ ให้
สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก  เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ เป็นศูนยก์ลางในการ
ประสานขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการยกเวน้ค่าบริการ หรือคิดค่าบริการในอตัราพิเศษ  สาํหรับ
ผูสู้งอายท่ีุใชบ้ริการสาธารณะอ่ืนๆ  
  2.2  ประสานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือทบทวนและปรับปรุงขอ้มูลบญัชีสาํรวจผูสู้งอายใุนเขต
พื้นท่ีให้เป็นปัจจุบนัทุกส้ินปีงบประมาณ เพื่อแยกแยะจดัประเภทระดบัการจดับริการ ผูสู้งอายุในชนบทให้มี
หลากหลายระดบัทั้งในระยะวิกฤติ ระยะสั้นและระยะยาว 
  2. 3 ใหเ้ทศบาลดาํเนินการ สงเคราะห์ในการจดัการศพผูสู้งอายุตามหลกัเกณฑ์ สัญชาติไทย  
ฐานะยากจน ไม่มีญาติ หรือมีแต่ไม่สามารถจดัการศพตามประเพณีได ้มีช่ืออยู่ในบญัชีสํารวจผูสู้งอายุท่ีมีฐานะ
ยากจนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.  เป็นหน่วยงานหลกัรับผิดชอบร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการ เร่ือง  การส่งเสริม
การจดันันทนาการสําหรับผูสู้งอายุโดยจดัให้มีบริการและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ยามว่างและกาพกัผ่อน
สาํหรับผูสู้งอาย ุ
 4  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ดาํเนินการ เร่ือง การศึกษา การศาสนาและขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิตโดยส่งเสริมใหอ้งคก์ร
ศาสนามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือ่พฒันาฟ้ืนฟูจิตใจผูสู้งอาย ุ
 5.  กระทรวงคมนาคม  สนบัสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินการ เร่ือง การอาํนวยความสะดวก
และความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในยานพาหนะและการช่วยเหลือ ดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความ
เหมาะสม โดยใหค้ณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสาธารณะในสังกดักระทรวงคมนาคม จดั
ให้มีการคุม้ครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผูสู้งอายุโดยลดอตัราลดค่าโดยสารยานพาหนะตามความ
เหมาะสม 
 6. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลกัรับผิดชอบร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน
การดาํเนินการ เร่ือง  การส่งเสริมการจดันันทนาการสําหรับผูสู้งอายุโดยจดัให้มีบริการและส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมยามวา่งและการพกัผอ่นสาํหรับผูสู้งอาย ุ
 7.  กระทรวงมหาดไทย  ควรพจิารณาทบทวนระบบการพิจารณาและกระบวนการจ่ายเบ้ียยงัชีพโดยเนน้
การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุและชุมชนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการคุม้ครอง  การส่งเสริมและการ
สนบัสนุนผูสู้งอายใุนการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพตามความจาํเป็นอยา่งทัว่ถึงและ เป็นธรรม ดงัน้ี 
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 8. ผูสู้งอายท่ีุไม่มีรายไดห้รือมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การดาํรงชีพ หรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียง
ดู  และไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดเ้ป็นผูมี้คุณสมบติัในการไดรั้บการพิจารณาให้เป็นผูไ้ดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ หากผูสู้งอายท่ีุมีคุณสมบติัพื้นฐานเหมือนกนั ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาซํ้ าซอ้นหรือผูสู้งอายุท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐสมควรไดรั้บการพิจารณาก่อน 
 9. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการเบิกจ่ายเบ้ียยงัชีพตอ้งดาํเนินการอย่างรวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณของทอ้งถ่ินใน การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพเพื่อใหผู้สู้งอายุ
ไดรั้บการช่วยเหลือมากข้ึน 
 10. สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนในสงัคมมีส่วนร่วมในการสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ

ระดับจงัหวดั 
 1. สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัควรจดัทาํนโยบายสร้างนาํซ่อมโดยการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน  
ดา้นงานอนามยัแม่และเด็ก เป็นการดูแลสุขภาพโดยรวม  ผสมผสาน ส่งเสริม ป้องกนั  รักษา ฟ้ืนฟู  เพื่อสุขภาพท่ี
ดีของผูสู้งอายุ ใหผู้สู้งอายมีุความรู้ในการดูแลตนเอง การเตรียมตวัเตรียมใจต่อการเปล่ียนแปลงสู่วยัสูงอาย ุและ
ปฏิบติัตนใหมี้สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ใชห้ลกั Family  base  Approach และ Community  based  Approach
ในชุมชนเพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้เกิดในชุมชน  เพื่อนาํไปสู่การพฒันารูปแบบชมรมผูสู้งอายุ  ศูนยบ์ริการทาง
สังคมสาํหรับผูสู้งอาย ุ
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานอกโรงเรียนควรเร่งรัดนโยบาย  การศึกษาพื้นฐานเพื่อให้ผูสู้งอายุมี
การศึกษาท่ีสูงข้ึน มีความรู้  มีงานทาํ  เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลูกฝังความรู้เร่ืองผูสู้งอายุใหน้กัเรียน  เกิดความ
ตระหนกั เคารพรักผูสู้งอายแุละบุญคุณของท่าน การดูแลเอาใจใส่ใหมี้สมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว 
 3. เทศบาลควรพิจารณาทบทวน ระบบพิจารณาและกระบวนการจ่ายเบ้ียยงัชีพในการสงเคราะห์การจดั
ศพผูสู้งอาย ุ เนน้การมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุและชุมชน โดยการจดัทาํทะเบียนผูสู้งอายเุป็นปัจจุบนัตามความเป็น
จริง เพื่อให้การพิจารณาเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามความจาํเป็นทัว่ถึงและเป็นธรรม  และควรปฏิบติังานเชิงรุก  
กระตุน้ให ้ผูน้าํชุมชนมีบทบาทในการจดักิจกรรมเพ่ือใหชุ้มชนเห็นคุณค่าของผูสู้งอาย ุ มีการจดักิจกรรม ร่วมกนั
ในวนัสาํคญัต่างๆโดยมีแกนนาํในชุมชน ท่ีเขม้แขง็เอาใจใส่ต่อสงัคมส่วนรวมในชุมชน    
 4. สํานักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ควรมีการประสานงานทุกภาคส่วน ในลกัษณะ
เครือข่าย  ในการดาํเนินงานบริการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุควรพิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสมตามความ
ตอ้งการของผูสู้งอาย ุ
 5. สํานักงานพฒันาชุมชน ควรพิจารณาบทบาทการปฏิบติังานผูสู้งอายุในชุมชนโดยการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพนูรายไดท่ี้เหมาะสมสาํหรับผูสู้งอาย ุ

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 
 1. ควรทาํการศึกษาความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลอ่ืนว่ามีความ
ตอ้งการสวสัดิการสังคมแตกต่างกนัหรือไม่  ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มมีความแตกต่างกนั 
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 2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายตุามแนวทฤษฎีของ
คนอ่ืนๆ เพือ่เป็นการตรวจสอบวา่จะไดผ้ลการวิจยัเช่นเดียวกนัหรือไม่ 
 3. ศึกษาแนวทางการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายใุนชุมชน  ในสภาวการณ์เปล่ียนแปลงทางสงัคม 
 4. ศึกษาแนวคิดการปรับตวัดา้นจิตสงัคมของผูสู้งอายใุนชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท 
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คุณลักษณะของครูผู้สอนทีด่ ีตามความคดิเห็นของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตร
วชิาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม โรงเรียนมิตรพล เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร* 

Vocational School Students’ Opinions on Character istics of Good Teachers  
at Mittraphon Commercial School, Khlongsan, Bangkok 

 
        นางอุไรวรรณ  จนัทรสวสัด์ิ** 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2551 จาํนวน 324 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าที และค่าเอฟ 
 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี โดยคุณลกัษณะของครู
ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสุด คือ ดา้นการใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีครูทาํหน้าท่ีการสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ รองลงมาคือ ดา้นการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ ดา้นการไม่กระทาํตนเป็น
ปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์ดา้นความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ และดา้นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงาม เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี พบว่า จาํแนกตามเพศและระดบัชั้น ความคิดเห็นของ
นกัเรียนเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดีแตกต่างกนัในทุกดา้นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในส่วน
ของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียนเก่ียวกับคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี พบว่า นักเรียน
เสนอแนะให้ครู ให้ความรักและเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีความสุภาพ อ่อนโยนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีกบัศิษย ์และใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกศิษยโ์ดยเสมอภาคตามลาํดบั 
 
 
 
 
 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์  
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนุบรี 
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Abstract 
 The purposes of the research were to study and to compare the opinions on characteristics of good 
teachers from students of Vocational Education at Mittraphon Commercial School, Khlongsan, Bangkok. The 
subjects of the study were 324 students at the school. Their opinions were collected through questionnaires and 
the data were analyzed by means of percentage, means, standard deviation, t-test and F-test. 
 From the results of the analysis, characteristics of good teachers were in the following order of 
importance: Sincerity and equality in service without taking any advantage of their position and especially 
dedication to teaching. Good moral model of behavior and spirit. Broadmindedness in dealing with the 
student’s physical, intellectual, mental, emotional and social development. Qualities such as kindness, 
attentiveness, willingness to assist and courageousness in giving advice. Another good characteristic is the 
ability to encourage the development of student’ learning skills and good habit. The comparison among the 
students’ opinions were identified according to variables in sex and levels of studying. The students of different 
sex and levels of studying had significantly different opinions in every point of view at 0.05 levels. There were 
more opinions and suggestions from the students about characteristic of the good teacher such as teachers 
should love, care for and be friendly to all students equally. Moreover, politeness was also preferable. 
 
ความนํา 
                   บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ ครู อาจารย ์ ท่ีเป็นหัวใจของการขบัเคล่ือนกระบวนการปฏิรูป
การศึกษา มีบทบาทและความสาํคญัในการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการผลิต  จึงมีการพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  ให้เตรียมความพร้อม 
ความเขม้แข็งให้กบับุคลากรใหม่และ มีการพฒันาบุคลากรประจาํการอย่างต่อเน่ือง  ให้มีองค์กรวิชาชีพครู 
กาํหนดมาตรฐานวิชาชีพออก และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กาํกบัและดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้ งการพฒันาวิชาชีพครู ให้ครูทั้ งของรัฐและเอกชนมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

   ครูจึงเป็นผูมี้บทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการปฏิรูปการศึกษา ปรับเปล่ียนโฉมหน้าใหม่ไปสู่การจดั
การศึกษาอบรม  ใหเ้กิดความรู้  คู่คุณธรรม และจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะเร่ืองการปฏิรูปการเรียน
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั    ซ่ึงถือว่า เป็นธงนาํ หรือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือทาํให้เกิดการพฒันา
ลกัษณะของคนไทยท่ีพึงปรารถนาคือ  ดี  เก่ง  และมีความสุข และสามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

ปัจจุบนั นอกจากการการจดัการศึกษาจะถูกสังคม และนกัเรียน นกัศึกษาต่อว่าเร่ืองระบบการสอน
ของครูแลว้ ตามหนา้หนงัสือพิมพปั์จจุบนั มกัมีข่าวครูท่ีมีพฤติกรรม ไม่พึงประสงคข์องสังคมอยู่เสมอ เช่นการ
ละเมิดทางเพศ การลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ   การมีหน้ีสินลน้พน้ตวั  หรือครูบางคนเขา้สู่อาชีพโดยไม่มีอุดมการณ์  
แฝงตวัเขา้มาอยู่ในระบบแต่เอาเวลาส่วนใหญ่ไปประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีมีรายไดม้ากกว่าอาชีพครู   ทาํการ สอนไป
อยา่งไม่มีการพฒันา  รวมทั้งผูท่ี้เขา้สู่อาชีพครูโดยไม่มีใจฝักใฝ่รักอาชีพน้ีอยา่งแทจ้ริง  ครูเหล่าน้ีจะเรียกว่าเป็นครู
ท่ีดีตามท่ีสังคมคาดหวงัไม่ได ้และถา้สถาบนัการศึกษาไม่หมัน่ตรวจสอบ การแฝงตวัของกลุ่มท่ีเรียกตวัเองว่าครู 
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แต่ไม่ไดท้าํหนา้ท่ีครูใหส้มบูรณ์ก็จะทาํอนัตรายต่อระบบ  และทาํใหก้ารปฏิรูปการศึกษาไปไม่รอด  ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
คือ ผลกระทบโดยตรงต่อการพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียนไม่สามารถเป็นคนดีของแผ่นดินได ้เน่ืองจากไม่ไดรั้บ
การอบรมบ่มนิสยัจากครูดี  รวมทั้งเป็นอนัตรายต่อสถานศึกษาอีกดว้ย  ดงันั้น  สถานศึกษาจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง
คน้หาครูท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามความตอ้งการของผูเ้รียน  

ในสภาพปัจจุบนัโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทัว่ๆ ไปรวมทั้งโรงเรียนมิตรพลพณิชยการจะพบ
ปัญหาครูในสาขาวิชาชีพอาทิ  ครูสาขาการบญัชี  ครูสาขาการขาย การตลาด  ครูสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและ
สาขาอ่ืนๆสาํเร็จการศึกษามาทางดา้นวิชาชีพเฉพาะทาง โดย ส่วนใหญ่ไม่มีวฒิุทางวิชาชีพครู  แมว้่าโรงเรียนจะได้
จดัอบรมสัมมนาทางดา้นวิชาชีพครูอยา่งหลากหลาย เช่น เทคนิคการสอน กระบวนการเรียนการสอน การวิจยัใน
ชั้นเรียนอยา่ง ทั้งน้ีเพื่อใหค้รูทุกคนมีคุณภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษาแลว้ก็ตาม   แต่ส่ิงท่ีโรงเรียนยงัไม่ไดท้าํคือ
ดาํเนินการวิเคราะห์วิจยัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดีตามขอ้กาํหนดของคุรุสภา พ.ศ 2548  ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้รียน ผูว้ิจัยในฐานะท่ีเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความเห็นว่า
สถานศึกษาจะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้าต่อไปอย่างย ัง่ยืน ผูว้ิจัยจึงต้องการวิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลกัษณะความเป็นครูผูส้อนท่ีดีในโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ  ตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบั ปวช. 1-3  
ซ่ึงเป็นกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสําคญั เน่ืองจากมีจาํนวนมากท่ีสุด เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาครู และปรับ
แผนการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั และเพื่อเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในชุมชนต่อไปอีกดว้ยโดยมีจุดประสงค์ท่ีสําคญัเพื่อให้ผูรั้บบริการได้รับ
ประโยชนสู์งสุด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยก
รรม  โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี  จาํแนกตามเพศ และระดบัชั้นของนกัเรียน 

3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนกัเรียน เก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อน
ท่ีดี ตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม  โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ 
 
สมมุติฐานการวจิยั 

    นกัเรียนท่ีมีเพศ และระดบัชั้นของนกัเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะครูผูส้อนท่ีดี แตกต่างกนั  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              1.  ประชากร 
                  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)ท่ีศึกษาอยูใ่นโรงเรียนมิตร
พลพณิชยการ จาํนวน 2,059 คน  
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 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
                    กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียน
มิตรพลพณิชยการ จาํนวน 324 คน โดยใชว้ิธีสุ่มขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางเกรจซ่ี โรเบิร์ต และมอร์แกน เออร์ร่ี 
(Kerjcie and Morgan, pp. 608-609) ค่าความคลาดเคล่ือน  0.05   
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
                เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่ 0.98 แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ  
  1.  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ประกอบดว้ยเพศและระดบัชั้นของนกัเรียน 
  2. คุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดีตามความคิดเห็นของนกัเรียน รวม  5  ดา้น ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราประมาณคา่  5  ระดบั 
  3.  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของนกัเรียนเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล โดยขอความร่วมมือจากอาจารย ์  เจา้หนา้ท่ี โครงการ
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ครูท่ีปรึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนมิตรพลพณิชย
การ และนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มอย่างง่ายตามจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 324 ฉบบั  
จากนั้นขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัใชค้อมพวิเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปนกัเรียน โดยหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
2.  วิเคราะห์คุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) โดยหาค่าเฉล่ีย  ( X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
3.  เปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) จาํแนกตามเพศ ใชค่้า  t-test จาํแนกตามระดบัชั้นของนกัเรียน ใชค่้า  F-test  และทดสอบความแตกต่างรายคูด่ว้ย
วิธีของ  Scheffe 
       4.  วิเคราะห์ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนกัเรียน โดยหาค่าความถ่ีและบรรยายเป็นความเรียง 
 
สรุปผลการวจิยั 
      การวิเคราะห์ผลขอ้มูลคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม โรงเรียนมิตรพล ผลการวิจยัสรุปได ้  ดงัน้ี 

1.  ความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม  โรงเรียนมิตรพล
พณิชยการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี 
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    คุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดีทั้ง 5 ดา้น  ผลการวิจยั  พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
ครูผูส้อนท่ีดี ดงัน้ี 
     คุณลกัษณะของครูอนัดบัท่ี 1 คือดา้นการให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ พบว่า นกัเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะดงักล่าวมากท่ีสุดในเร่ือง การทาํหนา้ท่ีการสอนอยา่ง
เตม็ความสามารถ 
                    คุณลกัษณะของครูอนัดบัท่ี 2  คือดา้นการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ทั้งทางกาย วาจา ใจ พบว่า 
นกัเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะ
ดงักล่าวมากท่ีสุดในเร่ือง ครูไม่ควรประพฤติผดิเร่ืองชูส้าว 

    คุณลกัษณะของครูอนัดบัท่ี 3  คือดา้นการไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย ์พบว่า นักเรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะดงักล่าวมากท่ีสุดในเร่ือง ครูไม่ควรแนะนาํหรือชกัจูงนกัเรียนไปในทางท่ี
เส่ือม 

   คุณลกัษณะของครูอนัดบัท่ี 4  คือดา้นความรัก ความเมตตา เอา ใจใส่ช่วยเหลือ ใหก้าํลงัใจ พบว่า นกัเรียน
มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะดงักล่าว
มากท่ีสุดในเร่ือง ครูรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและพร้อมช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ 

          คุณลกัษณะของครูอนัดบัท่ี 5  คือดา้นการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงาม 
พบว่า นักเรียนมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะดงักล่าวมากท่ีสุดในเร่ือง ครูปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอนอยา่งเตม็ท่ี 
       2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.) สาขาพณิชยกรรม  
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี   
       ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม  
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี  โดยจาํแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี  
           2.1  นกัเรียนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดีแตกต่างกนัในทุกดา้น 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
           2.2  นกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี
แตกต่างกนัในทุกดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
        3.  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของนกัเรียน เก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ตามความ
คิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม  โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ 
 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของนกัเรียน เก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี  ผลการวิจยั พบว่า ครู
ควรใหค้วามรักและเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั มีความสุภาพ อ่อนโยนเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัศิษย ์และ
ใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกศิษยโ์ดยเสมอภาค  
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อภปิรายผล 
   จากผลการวิจยั  ทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาพณิชยกรรม  โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
     1.   ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม  โรงเรียนมิตร
พลพณชิยการ ทีม่ต่ีอคุณลกัษณะของครูผู้สอนทีด่ ี

       นกัเรียนมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครูท่ีดี ทั้ง 5 ดา้น  อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียมากทุกดา้น ซ่ึง
ดา้นการให้บริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่ง
หน้าท่ีโดยมิชอบ จากผลการวิจัยท่ีพบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เห็นความสําคญัของ
คุณลกัษณะดงักล่าวสาํคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดีในเร่ือง ครูทาํ
หน้าท่ีการสอนอย่างเต็มความสามารถ  ไม่นําผลงานของนักเรียนไปแสวงหาผลกาํไรส่วนตน และไม่ตดัสิน
ผลงานของนกัเรียนโดยมีส่ิงแลกเปล่ียน ส่วนคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ท่ีนกัเรียนใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือ
เร่ืองทาํการสอนดว้ยความจริงใจอยา่งเท่าเทียมกนัในทุกระดบัชั้นมีค่าตํ่าสุด ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี  สอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ วนัดี  วุฒิโภค (2522, บทคดัย่อ)  ซ่ึงพบว่า  คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นมากสําหรับครูท่ีดี ตอ้งมีความ
รับผดิชอบและเอาใจใส่งานการสอนของตน รักษาความลบัของศิษย ์ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน มีความซ่ือสัตว์
สุจริตและยุติธรรมต่อผูเ้รียนอย่างเท่าเทียมกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สถิต  วงศส์วรรค ์(2544, หนา้ 
219-221) ซ่ึงกล่าวว่า ครูตอ้งมีความยุติธรรม ไม่มีอคติ ลาํเอียง เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั หวงัดีต่อศิษยทุ์กคนอย่างเท่า
เทียมกนั  
     2.  การเปรียบเทยีบความคดิเห็นของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาพณชิยกรรม  
โรงเรียนมติรพลพณชิยการ ท่ีมต่ีอคุณลกัษณะของครูผู้สอนทีด่ ี  

     จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เพศชายและ
เพศหญิงท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูท่ีดี พบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครูท่ีผูส้อนท่ีดีทั้ง 5 ดา้น 
โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนนกัเรียนท่ีศึกษาในระดบัชั้นต่างกนั นกัเรียนท่ี
ศึกษาในระดบัชั้นต่างกนั จากผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครูท่ีผูส้อนท่ีดีทั้ง 5 ดา้น 
โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดบัชั้น ปวช. 3 มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ดา้นความรัก ความเมตตา เอา ใจใส่ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ สูง
กว่าความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดับชั้น ปวช. 3 มีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ด้านการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงาม สูงกว่า
ความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 2 นกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดบัชั้น ปวช. 3 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ดา้นการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ สูงกว่าความคิดเห็นของ
นกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 1 และระดบัชั้น ปวช. 2 นกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดบัชั้น ปวช. 3 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ดา้นการไม่กระทาํตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
และสังคมของศิษย ์สูงกว่าความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 1 และระดบัชั้น ปวช. 2  และนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่น
ระดบัชั้น ปวช. 3 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ดา้นการให้บริการดว้ยความจริงใจ
และเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ สูงกว่าความคิดเห็น
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ของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 1 และระดบัชั้น ปวช. 2 ผลการวิจยัดงักล่าวน้ี แสดงใหเ้ห็นว่า ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของ
นกัเรียนในระดบัชั้นต่างกนั ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อน บ่งบอกถึง ความตอ้งการและคาดหวงัใหค้รูผูส้อนมี
คุณลกัษณะท่ีดีในระดบัมากในทุกดา้น โดยเฉพาะนักเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้น ปวช. 3 ท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี สูงกวา่นกัเรียนระดบัชั้น ปวช. 1 และ ปวช. 2  
                  3.  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติมของนักเรียน เกีย่วกับคุณลักษณะของครูผู้สอนที่ดี ตามความ
คดิเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาพณชิยกรรม  โรงเรียนมติรพลพณชิยการ 

        ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ผลการวิจยัพบว่า 
ครูควรใหค้วามรักและเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั มีความสุภาพ อ่อนโยนเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัศิษย ์
และให้ความเป็นกนัเองกับลูกศิษยโ์ดยเสมอภาค ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ เฉลียว  บุรีภกัดี (2520, 
บทคดัย่อ) สรุปว่า คุณลักษณะของครูผูส้อนท่ีดีควรประกอบด้วย การตั้ งใจสอน เขา้ใจเด็ก และเป็นกันเอง 
ยุติธรรม ตรงเวลา เสียสละ และมีเมตตาธรรม และยงัสอดคลอ้งกับ วนัดี  วุฒิโภค (2522, บทคดัย่อ) สรุปว่า 
คุณลกัษณะของครูท่ีดี ควรใชภ้าษาชดัเจน พูดจาสุภาพเรียบร้อย ใชถ้อ้ยคาํท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน ใหค้วามสนิท
สนมแก่นกัเรียน รักและเมตตานกัเรียนโดยทัว่หนา้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
      จากการศึกษาคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดีตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
สาขาพาณิชยกรรม โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ไดข้อ้เสนอแนะในการวิจยั ดงัน้ี 
        1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใช ้ มีดงัน้ี 
             1.1  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันโยบาย ควรนาํผลการวิจยัเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ซ่ึงจากผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนเห็นความสาํคญั
ของคุณลักษณะของครูผูส้อนท่ีดีอยู่ในระดับมากทุกด้าน จากขอ้สังเกต ผลการวิจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม ซ่ึงทาํให้รู้และเขา้ใจถึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดีในดา้นต่างๆ ตลอดจนขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียน ท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะของครูผูส้อนท่ีดี ดังนั้น ทางโรงเรียนควรให้ฝ่ายบริหารงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง จดัประชุมช้ีแจงและ
วางแผน กาํหนดเป็นนโยบายเพ่ือนาํไปสู่ระดบัการปฏิบติัอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง ตลอดจนบุคลากรและเจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามสําคญัและพร้อมท่ีจะนาํไปปฏิบติัให้เป็นแนวทางเดียวกนั   เพื่อความร่วมมือในการปฏิบติัท่ี
ต่อเน่ืองและจริงจงัในการพฒันาคุณภาพบุคลากรครูผูส้อนในโรงเรียนใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับทั้งบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร ฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในระดับนโยบาย จึงควรสนับสนุนส่งเสริมในด้านบุคลากร ควรส่งเสริม
งบประมาณสนบัสนุนดา้นการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการของครูผูส้อน ใหมี้การพฒันาทกัษะ
ทางดา้นวิชาชีพครู ใหมี้ศกัยภาพและมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เป็นท่ียอมรับของนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
                            1.2  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งระดบัปฏิบติัการ  ควรนาํการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัการพฒันา
คุณภาพบุคลากรครูสายผูส้อนของโรงเรียน โดยฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนควรจัดอบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อร่วมกาํหนดแนวทางการพฒันาวิชาชีพของครู โดยการวางแผนดาํเนินงานการ
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสายวิชาชีพต่างๆ 
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ท่ีมีความสาํคญั มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูส้อนจากผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกภาคเรียน และนาํ
ผลการประเมินไปพฒันาคุณภาพของครูใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
          2.1  ควรศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีมีต่อคุณลกัษณะ
ของครูผูส้อนท่ีดี สาขาพณิชยกรรม โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ 
          2.2  ควรศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ี
มีต่อคุณลกัษณะของครูผูส้อนในสาขาพณิชยกรรม โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ จาํแนกตามรายชั้น 
          2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมิตรพล พณิชยการ 
กรุงเทพมหานคร 
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการท่ีเคาน์เตอร์ 
ของธนาคารออมสิน เขตบางแค* 

The Users’ Satisfactions on Payments at the Counter  Services of  
Government Savings Banks at Bangkae Distr ict 

 
        นายคณาวฒิุ   เท่ียงกมล** 
        Mr.Kanavut  Tiangkamol 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใ จของผูใ้ ช้บริการชําระค่าสินคา้และบริการท่ี
เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินเขตบางแคและเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการชาํระค่าสินคา้และ
บริการท่ีเคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสินเขตบางแค จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษามีจาํนวน 219 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ  แบบสอบถาม  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออม
สินเขตบางแค ดา้นสถานที่ ดา้นระยะเวลาในการบริการและ ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ อยู่ในระดบัมาก ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินเขตบางแค 
จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูใ้ชบ้ริกาท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
 
Abstract 
 This study aimed to study the users’ satisfactions on payments at the counter services of Government 
Savings Banks at Bangkae District, and to compare the users’ satisfactions on payments at the counter services 
of Government Savings Banks at Bangkae District, classified by sex, age, education level, career, and monthly 
income.  The 219 samples were used in this study. The questionnaire was used as a research tool.  Data were 
analyzed to obtain frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.   
 The results of the research showed that the users’ satisfactions on payments at the counter services of 
Government Savings Banks at Bangkae District was at high level in aspects of place, service time, and 
convenience. The comparison results of the service user in Bangkae district, classified by sex, age, education 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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level, career, and monthly income showed that the service user with different sex, age, education level, career, 
and monthly income had satisfaction of  bill payment services   with  no statistical difference. 
 
ความนํา 
 ในปี 2548 ไดมี้การเปลี่ยนแปลงวิสัยทศัน์ของธนาคารออมสิน ดงัน้ี "เป็นสถาบนัท่ีมัน่คงของประเทศ
เพ่ือการออม การลงทุน การสร้างเศรษฐกิจชุมชน การพฒันาประเทศและการบริการทางการเงินท่ีครบวงจรแก่
ประชาชนทุกระดบัทัว่ประเทศ" ภายใตป้ณิธาน "บุคลากรมีคุณภาพ เทคโนโลยีทนัสมยั บริการดว้ยนํ้ าใจ มุ่งรับใช้
ปวงประชา" และคาํขวญัที่วา่ "มัน่คง จริงใจ รับใชส้งัคม"  
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารออมสินไดเ้ปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฒันาระบบการดาํเนินงานและการ
ใหบ้ริการในทุกดา้นอย่างเป็นพลวตัร ธนาคารจึงไดป้รับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์เพ่ือรักษาฐานลูกคา้มากกว่า 26 
ลา้น บญัชี โดยระดมทรัพยากรในทุกดา้นเตรียมการเพ่ือปรับปรุงภาพลกัษณ์และรูปแบบการใหบ้ริการท่ีทนัสมยั
และครบวงจรย่ิงข้ึนเพ่ือรองรับการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และ
ทุกช่วงวยั โดยใชก้ลยุทธ์ต่างๆ  มากมายในการดาํเนินกิจการใหมี้อายุกว่า 93 ปี ซ่ึงผลประกอบการท่ีผ่านมามีกาํไร
มาโ ดยตลอด ในช่วงแรกนั้นธนาคารไม่ค่อยมุ่งกาํไรแต่มุ่งดา้นการออมมากกว่า ต่อมาไดพ้ฒันาให้ธนาคารเป็น
ธนาคารเชิงพาณิชยม์ากย่ิงข้ึนมีการระดมเงินออมในรูปแบบต่างๆ   
 ตลอด 9 ทศวรรษของการก่อตั้งธนาคารออมสิน กิจการของธนาคารไดด้าํเนินไปภายใตก้ารบริหารการ
จัดการท่ีมีการพฒันากา้วหนา้ตามลาํดบั รวมถึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์แวดลอ้มในแต่ละยุคสมยั ท่ีผ่านมานั้นจะเห็นไดว้่าธนาคารมีจุดแข็งท่ีมีจาํนวนสาขามากมายในทุก
จังหวดั ทุกอาํเภอ ซ่ึงยงัมีธนาคารออมสินในรูปแบบของธนาคารชุมชน ธนาคารโ รงเรียน ธนาคารอิสลาม และมี
บริการเรือรับฝากนอกสถานท่ีเป็นแห่งแรกในโ ลก และในช่วงแรกธนาคารออมสินไดเ้ปิดใหบ้ริการในวนัเสาร์
เพ่ือเป็นการบริการเด็กในการรับฝาก-ถอนเงินแต่ปัจจุบนัน้ีไดย้กเลิกการใหบ้ริการน้ีแลว้เน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายสูง
กว่ารายไดท่ี้ไดรั้บ แต่ปัจจุบนัน้ีธนาคารไดใ้ชก้ลยุทธ์ในการเปิดใหบ้ริการตามสถานท่ีท่ีธนาคารใหบ้ริการอยู่เพ่ือ
การดาํเนินงานของสาขานั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โ ดยพฒันาการใหบ้ริการท่ีทนัสมยัดว้ยระบบ GPRS ส่ือสาร
ออนไลน์ผ่านทางโทรศพัทมื์อถือ  และเพ่ือพฒันาสินคา้ใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้มีการพฒันาสินคา้ทุก
รูปแบบ ถือวา่เป็นจุดแข็งของธนาคารอีกอย่างหน่ึง 
 ในปัจจุบนัระบบการผ่อนชาํระค่าสินคา้และบริการบตัรเครดิตเป็นท่ีนิยมมากข้ึนและมีหน่วยงานที่
ใหบ้ริการ ไดแ้ก่ บริษทัเคาน์เตอร์เซอร์วิส จาํกดั และธนาคารพาณิชยต่์าง ๆการดาํเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าบริการ
ของธนาคารออมสินเป็นที่ตอ้งการของประชาชนมาโดยตลอด และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชน แต่ก็ยงั
พบปัญหาอยู่บา้งในเร่ืองของขั้นตอนในการใหบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน 
ซ่ึงพบว่ายงัคงมีปัญหาในเร่ืองของขั้นตอนการให้บริการและพนกังานผูใ้หบ้ริการอยู่บา้ง จากสภาพปัญหาท่ีกล่าว
มาส่งผลกระทบต่อการดาํเนินการใหบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์
ของธนาคารออมสิน เขตบางแค เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นแนวทางการดาํเนินการในการใหบ้ริการชาํระ
ค่าสินคา้และบริการท่ีเคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสินเขตบางแค ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน
เขต   บางแค 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคานเ์ตอร์ของธนาคารออม
สินเขตบางแค ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ผูใ้ ชบ้ริการท่ีม◌ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่า
สินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินเขตบางแค แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารออมสินเขตบางแค โ ดยการใชส้ถิติของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2550 จาํนวน 
512 คน (ขอ้มูลการบริการ ปี พ.ศ. 2550) 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ ของ
ธนาคารออมสินเขตบางแค โ ดยการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ได้
จากตารางกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง ของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 219 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนเอง โดยแบ่งออกเป็น  3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินเขตบาง
แค จาํนวน 5 ขอ้ 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูท่ี้มาใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน
เขตบางแค ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ ดา้นสถานท่ี ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการ และดา้นความสะดวกท่ี
ไดรั้บจาํนวน 30 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โ ดยการนําส่งและขอรับคืนด้วยตนเอง แล้วนํา
แบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพ่ือนาํไปวิเคราะหต่์อไป 
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สรุปผลการวจิยั 
 ส่วนที ่1  การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
คา้ขาย/ลูกจ้าง และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหวา่ง 20,000-30,000 บาท 
 ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการที่เคาน์เตอร์
ของธนาคารออมสินเขตบางแค สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการชําระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารออมสินเขตบางแค พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการชาํระค่าบริการต่างๆ  ท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออม
สินเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการชาํระค่าบริการต่างๆ  กบัธนาคารอื่นๆ  นอกเหนือจาก
ธนาคารออมสินคือ ธนาคารกรุงเทพ โดยมีความถ่ีในการใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการของธนาคารออมสิน 
เขตบางแค มีจาํนวน 2-3 คร้ัง / เดือน  ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการของธนาคารออมสินบ่อยท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 10.01 - 
12.00 น. และเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามตดัสินใจเลือกใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารออมสิน เขตบางแคมากท่ีสุดคือ ใกลท่ี้ทาํงาน 
 ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและ
บริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค สามารถสรุปผลโ ดยการเรียงลาํดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินค่าและบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค จากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ 
 ด้านพนักงานและการต้อนรับ พบว่า ปัจจยัด้านพนักงานและการตอ้นรับมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค โ ดยในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โ ดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้สามารถเรียงลาํดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
พนกังานและการตอ้นรับคือ พนกังานมีความเป็นมิตร ย้ิมแยม้ แจ่มใส พนกังานพูดจาไพเราะ น่าฟัง การใหบ้ริการ
อย่างกระตือรือร้น และขยนัขนัแข็ง ผูใ้ชบ้ริการมีความประทบัใจหลงัการใชบ้ริการ บริการลูกคา้ทุกระดบัอย่าง
เท่าเทียมกนั และพนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ตามลาํดบั และเม่ือทาํการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค พบว่า การให้บริการอย่าง
กระตือรือร้นและขยนัขนัแขง็ ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ด้านสถานที่ พบว่า ปัจจัยดา้นสถานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ี
เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค โ ดยในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โ ดยเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้แลว้สามารถเรียงลาํดับความพึงพอใ จท่ีมีต่อปัจจัยด้านสถานท่ีคือ มีจุดบริการนํ้ าด่ืม มี
หนงัสือพิมพ์ใหผู้ใ้ชบ้ริการไดอ้่านขณะรอ ป้ายบอกตาํแหน่งการใหบ้ริการต่างๆ  บรรยากาศน่าเขา้มาใชบ้ริการ มี
จุดนัง่พกัรอ สถานท่ีสาํหรับกรอกเอกสารเพียงพอและสะดวก และมีหอ้งนํ้าชาย หญิง สาํหรับผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
ตามลาํดบั  
 ด้านระยะเวลาในการบริการ พบว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาใ นการบริการมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค โ ดยในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใ จต่อปัจจัยด้านระยะเวลาในการบริการอยู่ใ นระดับมาก  โ ดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถ
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เรียงลาํดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัด้านระยะเวลาในการบริการคือ การจัดลาํดบัก่อน-หลงั ในการให้บริการ 
และมีเทคโนโลยีทนัสมยั ตามลาํดบั  
 ด้านความสะดวกที่ได้รับ พบว่า ปัจจยัดา้นความสะดวกที่ไดรั้บมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค โ ดยในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บอยู่ในระดบัมาก โ ดยเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้สามารถเรียบลาํดบัความพึง
พอใจท่ีมีต่อปัจจยัดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บคือ มีบริการหลากหลาย ความน่าเช่ือถือในการให้บริการ และความ
สะดวกในการรับบริการจากธนาคาร ตามลาํดบั  
 ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
ออมสิน เขตบางแค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการที่เคาน์เตอร์ของ
ธนาคารออมสิน เขตบางแค จําแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมเพศชายมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่า
สินคา้และบริการท่ีเคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแคในดา้นต่าง ๆ  มากกว่าเพศหญิง โ ดยเม่ือพิจารณาแต่
ละดา้นแลว้พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ี
เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค คือ ด้านพนักงานและการต้อนรับ ด้านความสะดวกท่ีได้รับ ด้าน
สถานท่ี และดา้นระยะเวลาในการบริการ ตามลาํดบั 
 2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการท่ีเคาน์เคาน์เตอร์
ของธนาคารออมสิน เขตบางแค จําแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการชาํระค่าสินคา้และบริการที่เคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึน
ไปมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการมากท่ีสุด  รองลงมาผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุตํ่ากว่า 30 
ปี และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี ตามลาํดบั 
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการที่เคาน์เตอร์ของ
ธนาคารออมสิน เขตบางแค จาํแนกตามระดับการศึกษา  พบวา่ ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจในการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใ จต่อการใช้บริการมากที่สุด รองลงมาผูใ้ ช้บริการท่ีมีระดับ
การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ตามลาํดบั 
 4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการท่ีเคาน์เคาน์เตอร์
ของธนาคารออมสิน เขตบางแค จําแนกตามอาชีพ พบว่าในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจในการชําระค่าสินคา้และบริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค คือ ผูใ้ ช้บริการท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชนมีความพึงพอใ จมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ผ◌ู◌้ใ ช้บริการท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ลูกจ้าง 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพอื่นๆ  ผูใ้ ชบ้ริการท่ีมีธุรกิจส่วนตวัและผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
ตามลาํดบั  
 5.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการที่เคาน์เตอร์ของ
ธนาคารออมสิน เขตบางแค จาํแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอเดือน
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการชําระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค คือ 
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ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผ◌ู◌้ใชบ้ริการ
ท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 20,000 บาท ผูใ้ ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท 
และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไป ตามลาํดบั 
 ส่วนที ่5  การทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บริการชําระค่าสินค้าและบริการ
ทีเ่คาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 จากสมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และ
บริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระ
ค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินเขตบางแค ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 จากสมมติฐานท่ี 2 ผูใ้ ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และ
บริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่า
สินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
 จากสมมติฐานท่ี 3 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่า
สินคา้และบริการท่ีเคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ ชบ้ริการท่ีม◌รีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการชําระค่าสินคา้และบริการที่ เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค ไ ม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากสมมติฐานท่ี 4 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และ
บริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีม◌อีาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 จากสมมติฐานท่ี 5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ
ชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค แตกต่างกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีม◌รีายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการชาํระค่าสินคา้และบริการที่เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินเขตบางแค ไ ม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  ลกัษณะโดยทัว่ไปและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ออมสิน เขตบางแค พบว่า ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพคา้ขาย/ลูกจ้าง และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท โดยส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการ
จะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการต่างๆ  ท่ีเคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค มากท่ีสุด  
 จากผลการศึกษากล่าวไดว้่า ลกัษณะโดยทัว่ไปและการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และ
บริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเนตร  พรรณดวงเนตร 
(2540)  ศึกษาเร่ืองความพึงพอใ จของลูกคา้ต่อการให้บริการเงินฝาก-ถอนของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ในสาขาท่ีใชร้ะบบ CMPL ศึกษากรณีสาขาอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า (1) ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อการให้บริการฝาก-ถอนเงิน ใ นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาความพึงพอใ จใน
องคป์ระกอบย่อยพบว่า ความพึงพอใจในดา้นพนักงานและการตอ้นรับจะมีความพึงพอใจสูงสุด ส่วนความพึง
พอใจในดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บมีความพึงพอใจตํ่าสุด (2) ลาํดบัองคป์ระกอบความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการ
ใหบ้ริการฝาก – ถอนเงิน ปรากฏว่าความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีประกอบการ ความพึงพอใจในดา้นความสะดวก
ท่ีไดรั้บ และความพึงพอใจในดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บบริการจะตํ่าสุด (3) ตวัแปรภูมิหลงัของลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความพึงพอใจต่อการให้บริการดา้นการฝาก – ถอนเงิน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติคือ ระดบัการศึกษาของลูกคา้ 
ปรากฏว่าลูกคา้ท่ีมีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จะมีความพึงพอใจต่อการบริการฝาก – ถอนเงินมากกว่า
ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป ระยะเวลาที่ติดต่อกบัธนาคาร ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพนกังาน
หรือผูจั้ดการและการใชบ้ริการไดรั้บทราบขอ้มูลจากแหล่งใด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อ
การใหบ้ริการฝาก – ถอนเงิน และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วาสนา บวัประเสริฐ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การศึกษาระดบัคุณภาพการบริการธนาคารออมสิน กรณีศึกษา สาํนกัพหลโยธิน ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ 
หรือ รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท  และเหตุผลท่ีใชบ้ริการธนาคารออมสิน คือ มีความ
มัน่คง มีระดบัความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก โ ดยให้ความพึงพอใจดา้นสถานท่ี  มากท่ีสุด 
(Mean = 3.81) รองลงมาคือ ดา้นพนกังาน (Mean = 3.73) ดา้นความเสมอภาค (Mean = 3.68) และดา้นความ
สะดวกสบาย (Mean = 3.52) 
 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสิน 
เขตบางแค โ ดยในภาพรวมพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อบริการของธนาคารออมสินทั้ง 4 ดา้นนั้น พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการที่เคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค 
อยู่ในระดบัมาก 
 จากผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กลัยาณี  ตปนียากร (2543) เร่ืองศึกษา 
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาบรบือ ผลการศึกษาพบว่า (1) 
ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการบริการของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา บรบือ โ ดยภาพรวมและเป็นราย
ดา้น 4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางอีก 1 ดา้น คือ ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการ
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บริการ โ ดยมีรายขอ้ของแต่ละดา้นท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดงัน้ี ระบบการจดัคิว
ใหบ้ริการลูกคา้โ ดยใชบ้ตัรคิว การแต่งกายและบุคลิกภาพของพนกังาน การให้บริการท่ีตรงต่อเวลา ความมัน่คง
น่าเช่ือถือของอาคารสาํนกังาน และความทนัสมยัของขอ้มูล (2) ลูกคา้ดา้นเงินฝาก ลูกคา้ดา้นสินเช่ือ เพศชาย เพศ
หญิง ลูกคา้ท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี, 20-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี และ 50 ปีข้ึนไป ลูกคา้ที่มีวุฒิตํ่ากว่า ม.6, ม.6-
อนุปริญญา, ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ลูกคา้ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย, รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, นกัเรียน/นกัศึกษา, และอาชีพอื่นๆ  ต่างมีความพึงพอใจต่อบริการของธนาคาร 4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก 
คือ ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ ดา้นสถานท่ีประกอบการ  ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บและดา้นระยะเวลาในการ
บริการ โ ดยมีรายขอ้ของแต่ละด้านท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การแต่งกายและ
บุคลิกภาพของพนกังาน ความมัน่คงน่าเช่ือถือของอาคารสาํนกังาน ระบบการจดัคิวใหบ้ริการลูกคา้โดยใชบ้ตัรคิว
และการให้บริการที่ตรงต่อเวลา นอกจากน้ีลูกคา้มีความพึงพอใจการให้บริการโ ดยภาพรวมและอีกหน่ึงดา้นท่ี
เหลือคือ ดา้นขอ้มูลที่ไดรั้บจากการบริการอยู่ในระดบัปานกลาง โ ดยมีรายขอ้ท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมากคือ 
ความทนัสมยัของขอ้มูลและการใหบ้ริการตอบปัญหาท่ีสงสยั  
 3.  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไ ม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขต
บางแค อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และยงัพบอีกว่า เพศชายมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการชาํระค่า
สินคา้และบริการท่ีเคานเ์ตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค มากว่าเพศหญิง ช่วงอายุของผูใ้ชบ้ริการที่มีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ ช่วงอายุ  40 – 49 ปี และอายุ 50 ปีข้ึนไป ระดบัการศึกษาของผ◌ู◌้ใชบ้ริการท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ ระดับปริญญาตรี อาชีพของผูใ้ ช้บริการท่ีมีความพึงพอใ จมากท่ีสุดคือ อาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน และช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ช่วงรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
30,001 – 40,000 บาท 
 จากผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภฤกษ ์ เกียรติกอ้งสกุล  (2544) ศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  (1)  ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของธนาคาร
ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โ ดยรวมพบว่า ลูกคา้มีความพึงพอใจมาก และเม่ือ
พิจารณาถึงความพึงพอใจในดา้นต่างๆ  โ ดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ 
ลูกคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ ดา้นสถานท่ีที่ใหบ้ริการ และดา้น
ความสะดวกท่ีไดรั้บจากการบริการ ตามลาํดบั (2) เพศ อาชีพ ระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้ และประเภทท่ีใชบ้ริการ ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพ 
มหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (3) อายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 4.  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และ
บริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึง
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พอใจของผูใ้ชบ้ริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน เขตบางแค ไม่แตกต่างกนั จากผล
การศึกษาความสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ วิยะดา  มธุรพงศ์ธร (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อคุณภาพในการใหบ้ริการของธนาคารออมสินในศูนยธุ์รกิจสินเช่ือและบริการบางรัก ผลการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวม ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสินในศูนยธุ์รกิจสินเช่ือและ
บริการบางรักอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และดา้นท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ดา้นความสุภาพอ่อนนอ้มของ
พนกังานผูใ้หบ้ริการ ส่วนดา้นท่ีมีระดบัความคิดน้อยท่ีสุดคือ ดา้นความสามารถในการส่ือสารกบัลูกคา้ ทาํให้
ลูกคา้ไดรั้บคาํตอบในขอ้สงสัยได ้  สําหรับความคิดเห็นโดยจาํแนกตามประชากรศาสตร์ โ ดยภาพรวม พบว่า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ส่วนในดา้นพฤติกรรม พบว่า 
พฤติกรรมดา้นระยะเวลาท่ีเป็นลูกคา้จะส่งผลต่อความคิดเห็นเฉพาะดา้นความเช่ือถือไดใ้นมาตรฐานการใหบ้ริการ
และดา้นการใชบ้ริการไดอ้ย่างสะดวกไม่ยุ่งยาก ส่วนดา้นประเภทบริการท่ีใช ้และดา้นเหตุผลท่ีมาใชบ้ริการ จะไม่
ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมผูใ้ช้บริการและปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการชาํระค่าสินคา้และบริการท่ีเคาน์เตอร์ของธนคารออมสิน เขตบางแค  โ ดยจากการวิเคราะห์ใน
ภาพรวมและในแต่ละรายดา้นพบว่า ผูใ้ ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก แต่ในบางดา้นผูใ้ช้บริการยงัมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น เพ่ือใหธ้นาคารออมสิน เขตบางแค มีการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการวางแผนการปฏิบติังานของธนาคารควรให้ความสําคญักบัปัจจยัการตดัสินใจใน
งานวิจยัคร้ังน้ี เพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ และเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั กอปรธนาคารควรหาวิธีการหรือนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชบ้ริการเพ่ือเป็นการ
ช่วยตอบขอ้สงสัยของลูกคา้  มีการจดัเตรียมสถานท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ใหเ้พียงพอ  และควรมีการใหบ้ริการจุด
เดียวสามารถทาํธุรกิจเสร็จส้ิน ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ในดา้นบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัที่ลูกคา้คาดหวงัว่าจะไดรั้บจาก
การใชบ้ริการ 
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บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ         
บริษทั  ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน  2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั  (มหาชน) ของผูรั้บบริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่ง
คือ ลูกคา้ท่ีมาชาํระค่าบริการ  ขอติดตั้งเลขหมาย โอนยา้ยเลขหมาย แจง้เหตุเสียท่ีศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน 
จาํนวน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากค่ามากไปนอ้ย คือ ดา้นพนกังาน ดา้น
การชาํระค่าบริการ ดา้นสถานท่ี และดา้นบริการ 2)  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การใหบ้ริการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า   ผูรั้บบริการท่ีมีเพศ 
ต่างกนั มีความ พึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ดา้นการใหบ้ริการของพนกังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.01  ผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ดา้นสถานท่ี  แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผูรั้บบริการท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ดา้นการ
ให้บริการของพนักงาน ดา้นการบริการ และดา้นการรับชาํระค่าบริการ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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Abstract 
        The purpose of this research were 1) to study satisfaction of service receivers toward TOT Public 
Company Limited ’services at Samsen Customer Service Center 2) to compare satisfaction of service receivers 
toward TOT Public Company Limited ’services classified by demographic characteristics. The samples in this 
study were drawn 217 samples from customers who came to Samsen Customer Service Center to pay service 
cost, request for fixed line installation, transfer fixed line number, inform fault. The questionnaire was used as a 
research tool.  Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The findings revealed that 1) service receivers had satisfaction toward TOT Public Company 
Limited ’services overall at Samsen Customer Service Center at high level arranged in order from more to less 
in aspects of officials, paying service cost, place, and services 2) the average comparison results of satisfaction 
of service receivers toward TOT Public Company Limited’s services classified by population characteristics 
were service receivers who had difference in gender had different satisfaction in the aspect of   officials ’service 
in significant difference level at 0.01. ; service receivers who had difference in salary had different satisfaction 
in the aspect of place in significant difference level at 0.05. ; service receivers who had difference in career had 
different satisfaction in the aspect of officials’ service and receiving service cost in significant difference level 
at 0.05.  
 
ความนํา 
 องคก์ารโทรศพัท ์มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกดักระทรวงคมนาคม จดัตั้งตามพระราชบญัญติัโทร
เลขและโทรศพัท์ พ.ศ. 2497  มาตรา 6  มีวตัถุประสงค์เพื่อจัดดาํเนินการและนํามาซ่ึงความเจริญของกิจการ
โทรศพัท์ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดาํเนินธุรกิจอนัเก่ียวกบักิจการโทรศพัท์และธุรกิจอ่ืนท่ี
ต่อเน่ือง ใกลเ้คียงซ่ึงเป็นประโยชน์แก่กิจการโทรศพัท์องค์การโทรศพัท์ มีอาํนาจผูกขาดในการให้บริการ
โทรศพัทพ้ื์นฐานตลอดมา การใหบ้ริการในลกัษณะผกูขาดส้ินสุดลงเม่ือประเทศไทย ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ
ขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยพิกดัอตัราภาษีศุลกากรและการคา้ (general – agreement on tariffs and trade : GATT) และ
ขอ้ตกลงทัว่ไปว่าดว้ยการคา้และบริการ (general – agreement on – trade in services : GATS) และไดเ้ปล่ียน
ขอ้ตกลงทัว่ไปทั้งสองฉบบัเป็นกฎเกณฑอ์งคก์ารการคา้โลก (world trade organization : WTO) ประเภทภาคี
สมาชิกจึงมีภารกิจและขอ้ผูกพนัท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลายประการ ท่ีสําคญัประการหน่ึงคือการเปิดการแข่งขนัเสรี
ในธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศสมาชิก ซ่ึงรวมประเทศไทยดว้ย ดังนั้นจึงตอ้งมีการแกไ้ขกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑข์ององคก์ารการคา้โลกตามสมควร กฎหมายท่ีแกไ้ขเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะทาํ
ใหอ้งคก์ารโทรศพัทฯ์ หมดอาํนาจผกูขาดในการใหบ้ริการธุรกิจโทรคมนาคม อนัจะทาํใหเ้กิดการประกอบธุรกิจ
โทรคมนาคมแบบแข่งขนัข้ึน ดังนั้น องคก์ารโทรศพัท์ฯ จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว โดยการแปรสภาพตนเองจากองคก์ารรัฐวิสาหกิจเป็น บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) ในวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2545 และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ในวนัท่ี 18  มีนาคม 2547 
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 บริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) ไดป้รับปรุงการบริหารงานจากรูปแบบรัฐวิสาหกิจเป็นการบริหารงาน
แบบเอกชน พร้อมกบัเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการการดาํเนินธุรกิจและจดัโครงสร้างของธุรกิจใหม่ โดยได้
จดัการดาํเนินการใหเ้ป็นกลุ่มธุรกิจ (business group) ในการบริหารงานแบบ บริษทั จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงถือว่า
ผูรั้บบริการคือคนสําคญัและเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ฉะนั้นการศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการ
ใหบ้ริการของบริษทัฯ มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจ ในดา้นต่าง ๆ ของการใหบ้ริการ
ว่าอยู่ในระดบัใดตอ้งปรับปรุงหรือไม่อย่างไร และนาํผลการวิจยัท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาสร้างคุณค่าและสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งเบด็เสร็จ (total solution) จะทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจสามารถดาํเนินต่อไปไดท่้ามกลาง
สภาวะแวดลอ้มของการแข่งขนัท่ีรุนแรง และสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือกว่าคู่แข่งขนัอยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไป (การแปรสภาพ ทศท. กรกฎาคม พ.ศ. 2547) 
 การศึกษาความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการให้บริการของบริษัท ทีโอที จํากัด  (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน มีเหตุผลในการศึกษาดงัน้ี 
 1.//เกิดความเส่ียงในดา้นรายไดท่ี้จะลดลงเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการมากข้ึน 
 2.//ผูเ้ช่าในโครงข่ายเดิมอาจจะเปล่ียนไปใชบ้ริการผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
กวา่ 
 3.//ทาํใหท้ราบขอ้สนเทศเก่ียวกบัพฤติกรรมและระดบัความพึงพอใจในการใชโ้ทรศพัทพ้ื์นฐาน และ
นาํผลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลในการวางแผนการขยายการบริการและการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการตลาด เพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของโทรศพัทพ์ื้นฐาน 
 4.//เพื่อยกระดบัความพึงพอใจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ นาํมาซ่ึงภาพลกัษณ์ท่ี
ดีแก่บริษทัฯ สร้างความไดเ้ปรียบเทียบการแข่งขนัและรักษาฐานลูกคา้เก่าใหย้ ัง่ยืน่ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.//เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน 
 2.//เพือ่เปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการ
ลูกคา้สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้
สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ จาํแนกตามลกัษณะประชาการศาสตร์แตกต่างกนั 
   ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นลูกคา้ท่ีมารับชาํระค่าบริการ ขอติดตั้งเลขหมาย โอนยา้ยเลขหมาย 
แจง้เหตุเสีย ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน โดยเฉล่ียเดือนละประมาณ 500 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง  คือลูกคา้ท่ีมารับชาํระค่าบริการ ขอติดตั้ งเลขหมาย โอนยา้ยเลขหมาย แจ้งเหตุเสีย 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอย่าง อยา่งง่าย (simple random sampling)   



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 600

และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  217  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา  รายไดต่้อเดือน  และอาชีพ 
  ส่วนท่ี 2   ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของบริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน 4 ด้าน คือ ด้านพนักงาน ด้านการบริการ ด้านสถานท่ี และด้านการรับชาํระ
ค่าบริการ   ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน  29   ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้
ท่ีมารับชาํระค่าบริการ ขอติดตั้งเลขหมาย โอนยา้ยเลขหมาย แจง้เหตุเสีย ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน โดยนาํ
แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล จาํนวน 217 คน และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมา 217 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  และ 
F-test  ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของบริษทั ทีโอที จาํกัด(มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั
(มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  
และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของความพึงพอใจของผูรั้บบริการ จากผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.68 อาย ุ41 ปี – 50 ปี  ร้อยละ 29.49  รองลงมา 
30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ  29.03  สถานภาพสมรส  ร้อยละ 53.00  รองลงมา โสด ร้อยละ 41.94  ระดับการศึกษา
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ปริญญาตรี ร้อยละ 49.31  รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 39.63   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท 
ร้อยละ 41.01  รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท  ร้อยละ 22.58  อาชีพ รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 39.63 
รองลงมา พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  ร้อยละ 29.03   
 2.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการให้บริการของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสามเสน จาํแนกตามด้านต่าง  ๆ
 ผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.85)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านพนักงาน 
 ผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่น
ระดบัมากทุกรายการ ( X = 3.82 – 4.00) 5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  พนกังานเอาใจใส่ในการใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว  
 2.  พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความเหมาะสม  
 3.  การใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนเท่าเทียมกนั  
 4.  พนกังานผูใ้หบ้ริการมีความรอบรู้ในเร่ืองท่ีท่านรับบริการ  
 5.  ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน  
 ด้านการบริการ 
 ผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่น
ระดบัมากทุกรายการ ( X = 3.55 – 3.94)  5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  ความทนัสมยัและมีการพฒันาความกา้วหนา้ของบริการ  
 2.  ความสะดวกท่ีไดรั้บจากเคานเ์ตอร์รับเงิน  
 3.  การตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ  
 4.  ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ  
 5.  การตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ของพนกังาน จนเป็นท่ีพอใจของลูกคา้  
 ด้านสถานท่ี 
 ผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  อยู่ใน
ระดบั มาก ( X = 3.77 – 4.04) จาํนวน  7  รายการ 5 อนัดบัแรก  คือ 
 1.  มีท่ีนัง่รอรับบริการอยา่งเพยีงพอ  
 2.  ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ 
 3.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีใหบ้ริการ 
 4.  ความพร้อมของเคร่ืองอาํนวยความสะดวกท่ีใหบ้ริการ 
 5.  ความปลอดภยัของสถานท่ีใหบ้ริการ 
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 และอยู่ในระดับปานกลาง  จาํนวน 1 ขอ้  ( X = 3.35)  คือ ความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ/
สถานท่ีจอดรถ    
 ด้านการรับชําระค่าบริการ 
 ผูรั้บบริการท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
ศูนย์บริการลูกคา้สาขาสามเสน   ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.90)   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูรั้บบริการมีความพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ ( X = 3.84 - 4.00)  5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  ความพอใจเก่ียวกบัการชาํระเงินท่ีสาํนกังานบริการโทรศพัท ์
 2.  ความรวดเร็วและความถูกตอ้งในการรับชาํระค่าบริการ 
 3.  การใหบ้ริการชาํระเงินตามลาํดบั 
 4.  การใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการชาํระเงิน 
 5.  ความประทบัใจในการใหบ้ริการของพนกังาน 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสามเสน ของผู้ รับบริการ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ  เพศชายและ เพศหญิง พบว่า ผูรั้บบริการมีความ
พึงพอใจ ในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นพนกังาน  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ  ท่ีมีอายตุ่างกนั พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 
ในภาพรวม  และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั พบว่า ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจ  ในภาพรวม  และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจ  ในภาพรวม และพจิารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ  ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั พบว่า ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจ  ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานท่ี 
ผูรั้บบริการท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในการให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 3.6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ของผูรั้บบริการ  ท่ีมีอาชีพต่างกนั พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจ  ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
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พนกังาน ดา้นการบริการ และดา้นการรับชาํระค่าบริการ ผูรั้บบริการ ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน ไดข้อ้มูลผูรั้บบริการประกอบดว้ย  เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน  อาชีพ  และความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการให้บริการของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน  ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.68 
อายุ 41 ปี – 50 ปี  ร้อยละ 29.49  สถานภาพสมรส  ร้อยละ 53.00  ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 49.31  
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 41.01  อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 39.63  
 2.  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการให้บริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสามเสน   
 ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ศูนยบ์ริการลูกคา้
สาขาสามเสน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาสามเสน อยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั คือ  ดา้นพนกังาน ( X = 3.90)  ดา้นการรับชาํระค่าบริการ ( X = 3.90)   ดา้น
สถานท่ี ( X = 3.81)  และดา้นบริการ ( X = 3.78)  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุกิจ  บณัฑิตศกัดา (2545) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการโทรศพัท์สํานกังานบริการโทรศพัท์เพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 4 ดา้น คือ ดา้นการบริการทัว่ไป 
ดา้นการรับชาํระค่าบริการ ดา้นบุคลากร และดา้นอาคารสถานท่ี ลูกคา้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโทรศพัท ์
โดยมีความพึงพอใจดา้นบริการทัว่ไปเป็นอนัดบัแรก รองลงมา คือ ดา้นการรับชาํระค่าบริการ ดา้นอาคารสถานท่ี 
และดา้นบุคลากร ลูกคา้ท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพ  มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการโทรศพัทโ์ดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และมีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนารัตน์  สุวรรณสิงห์ (2548) 
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการของ บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) สาขาสุไหง
โก-ลก จงัหวดันราธิวาส ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัสําคญักบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการให้บริการ คือความถ่ีในการใชบ้ริการ อาชีพ และเพศของลูกคา้ คือ 
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบ่อยมีความพึงพอใจมากกว่าลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไม่บ่อย ลูกคา้ท่ีเป็นขา้ราชการหรือพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจในการบริการมากกว่าลูกคา้ในกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ และลูกคา้ผูห้ญิง มีความพึงพอใจใน
การบริการมากกว่าลูกคา้ผูช้าย ส่ิงท่ีลูกคา้พอใจมากท่ีสุดต่อการบริการคือ การต้อนรับและการบริการของ
พนกังาน ส่ิงท่ีไม่พอใจมากท่ีสุด คือ มีจาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการไม่เพียงพอ และงานวิจยัของอุทยัพรรณ  สุดใจ 
(2544) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 
จงัหวดัชลบุรี พบว่า ผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ในดา้นบริการเสริมมากท่ีสุด รองลงมา
ดา้น ดา้นการแจง้/ชาํระค่าบริการ ดา้นการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นอตัรา
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ค่าบริการ และดา้นบริการหลงัการติดตั้ง ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมร อาชีพ รายได ้และความรู้ความ
เขา้ใจ มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ แตกต่างกนั  ผูม้าใชบ้ริการรู้จกั บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จากแหล่ง
ข่าวสารหรือส่ือท่ีผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ของบริษทัจากส่ือต่าง ๆ (เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เอกสารส่ิงพิมพ์) และจาก
พนักงานของบริษทั และจากการมารับบริการเพื่อชาํระค่าบริการโทรศพัท์  มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ
บริการของบริษทัฯ  จากโฆษณาประชาสมัพนัธ์ จากใบแทรกใบแจง้หน้ีและป้ายติดประกาศโฆษณา   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของบริษทั ทีโอที จาํกดั(มหาชน) 
ศูนย์บริการลูกคา้สาขาสามเสน  ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานของผูรั้บบริการ  ผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ควรมีการปรับเพิ่มจาํนวนพนกังานท่ีใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเพียงพอ บริการดว้ยความรวดเร็วยิ่งข้ึน  
และพนกังานควรมีความเอาใจใส่ในบริการดา้นต่าง ๆ แก่ลูกคา้ มีความสุภาพอ่อนนอ้ม ยิม้แยม้แจ่มใส สุภาพและ
มีอธัยาศยัท่ีดี แต่งกายสุภาพ และกระตือรือร้นกบัลูกคา้ทุกคน  มีการใหบ้ริการท่ีเท่าเทียมกนั และความสะดวกท่ี
ไดรั้บจากเคาน์เตอร์รับเงิน ควรมีความรวดเร็วและถูกตอ้งในการรับชาํระค่าบริการและขอติดตั้งโทรศพัท ์ความ
รวดเร็วในการในการติดตั้งโทรศพัท/์ยา้ยโทรศพัท ์ และการซ่อมแซมเหตุขดัขอ้ง  
 2.  ควรปรับปรุงและขยายตวัอาคารสาํนกังานใหก้วา้งข้ึน เพื่อความสะดวกของลูกคา้ในการมาติดต่อ
กบัศูนยบ์ริการ ความสะอาดของสถานท่ีและความปลอดภยัของสถานท่ีใหบ้ริการสถานท่ีจอดรถของลูกคา้มีนอ้ย 
ควรมีการปรับปรุงท่ีจอดรถสาํหรับลูกคา้ในการมาติดต่อกบัทางศูนยบ์ริการลูกคา้  
 3.  ควรนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชง้าน เพื่อสะดวกในการคน้หาขอ้มูล และศูนยบ์ริการลูกคา้ควรมี
ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์เกา้อ้ีนัง่ นํ้าด่ืม หอ้งนํ้ า ไวบ้ริการ และควรมี
ป้ายบอกทางสาํหรับติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจน   และมีการตอบขอ้ซกัถามต่าง ๆ ดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  ความคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของ ศูนยบ์ริการลูกคา้สาขาบางแค บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) 
 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใหบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการต่อการให้บริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
กรณีศึกษา: ฝ่ายขายและบริการลูกคา้นครหลวงท่ี 4.1 
 3.  ประสิทธิภาพการให้บริการของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) กรณีศึกษา ภาคขายและบริการ
ลูกคา้นครหลวงท่ี 3 
 4.  ความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นการบริการทัว่ไปของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้นํา้มันถัว่เหลืองของผู้บริโภค ตาํบลบางเมือง  
อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ* 

Factors affecting purchase of soybean oil by customers living in BangMoung 
distr ict, Amper  Moung, Samutpragarn province 

 
          นายฑีฆายุ  เตชะวณิชย*์* 

     Mr. Tekayu Tachavanitch 
 

บทคดัย่อ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลืองของผูบ้ริโภค 
ตาํบลบางเมือง  อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้นํ้ ามนั           
ถัว่เหลืองของผูบ้ริโ ภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือนํ้ ามนัถัว่เหลือง 
จาํนวน 132 คน เคร่ืองมือที่ใ ช้ใ นการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโ ดยใ ช้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้นํ้ ามนัถัว่เหลือง 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โ ดยรวม และพิจารณาเป็นราย
ดา้น อยู่ในระดบัมาก  และผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลือง จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลืองของผูบ้ริโ ภคที่มีอาชีพต่างกนั และระดบั
การศึกษาต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาํดับ สําหรับผูบ้ริโ ภคท่ีมี
สถานภาพสมรส อายุ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ามนั
ถัว่เหลือง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study factors affecting purchase of soybean oil by customers 
living in BangMoung district, Amper Moung, Samutpragarn province and 2) to compare these factors using 
demographic characteristics. The sample group consisted of 132 customers purchasing soybean oil. 
Questionnaires were used for collecting data which were analyzed by statistical processes including frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results of this research showed that both opinions in overall and in each aspect from customers 
toward factors mentioned above consisting of product, prize, distribution, and promotion, were all determined at 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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the high level. The results from comparison between factors using demographic characteristics, showed that 
opinions toward factors affecting purchase of soybean oil by customers in different occupations and educational 
levels were varied by 0.01 and 0.05 statistical significant level respectively while in different marital status, age, 
and salary, the opinions were varied at no statistical significant level.     
 
ความนํา 

ตลาดนํ้ามนัพืชมีแนวโนม้ขยายตวั เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคยงัมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง มูลค่าตลาดนํ้ ามนัพืชในปัจจุบนัสูงถึง 8,000-10,000 ลา้นบาท แต่อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของผูผ้ลิตก็ยงัคง
จะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคนานาประการทั้งในดา้นการผลิตและการตลาด อีกทั้งตอ้งเผชิญภาวะการแข่งขนัสูง 
ผูผ้ลิตในประเทศ จะตอ้งเร่งปรับตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์ ท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต 
ปัจจุบนันํ้ ามนัถัว่เหลืององุ่น มีส่วนแบ่งตลาด 49% จากมูลค่าตลาดรวมของนํ้ ามนัถัว่เหลือง 8,000 ลา้นบาท ซ่ึง
การท่ีจะเป็นผูน้าํทางการตลาดได ้บริษทัตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการคดัเลือกวตัถุดิบ การวางมาตรฐานคุณภาพใน
การผลิต การทาํโฆษณาและประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองกบัผูบ้ริโภค เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบันํ้ ามนัพืช พร้อมทั้งชู
จุดขายต่างๆ ดว้ย  นอกจากน้ียงัตอ้งมีการจดักิจกรรมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม และการ
จดักิจกรรม ณ จุดขาย เพ่ือตอกย ํ้าจุดเด่นของสินคา้ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายกบัร้านคา้ การสร้างสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัร้านคา้ รวมทั้งการปรับปรุงแพก็เกจตามเวลาท่ีเหมาะสม เพิ่มความกระชบัเหมาะมือในการจบั และปรับปรุง
ขวดให้ใสข้ึน นอกจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์ในดา้นโภชนาการท่ีเป็นจุดเด่นแลว้ ยงัมีการชูจุดเด่นท่ีรูปแบบ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งมีความโดดเด่นและทนัสมยั ทั้งน้ีการสร้างเทรนด์ใหม่ให้ผูบ้ริโภคเลือกใชน้ํ้ ามนัพืชอย่างถูกชนิด
ดงักล่าว เป็นการเดินเกมเพื่อขยายขอบเขตการทาํตลาดนํ้ ามนัพืช เพราะท่ีผ่านมาผูบ้ริโภคไม่มีความภกัดีต่อแบ
รนด์ อีกทั้งมีความเช่ือว่านํ้ ามนัพืชจะเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีไม่ไดใ้ห้ผลในการประกอบอาหารท่ีแตกต่างกนั โดยดึง
จุดเด่นคุณลกัษณะของนํ้ ามนัพืชท่ีเหมาะสมกบัการปรุงอาหาร แต่ละชนิดออกมาเป็นจุดขาย พร้อมกบัใหค้วามรู้ 
เพื่อเพิ่มปริมาณการใชใ้นดา้นฟังก์ชนันลัท่ีชดัเจน เพราะท่ีผ่านมาผูบ้ริโภคยงัไม่มีความรู้ท่ีชดัเจนเช่น นํ้ ามนัพืช
ปาล์มสําหรับทาํอาหารทอด ส่วนนํ้ ามันถั่วเหลืองเหมาะสําหรับอาหารผดั เพ่ือส่ือสารให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึง
คุณสมบติัของนํ้ ามนัพืชท่ีมีประโยชน์แตกต่างกนั เพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคยงัเช่ือวา่ นํ้ามนัพืชขวดเดียวสามารถปรุง
อาหารไดทุ้กอย่าง นอกจากนั้น การมองหาช่องว่างในตลาด เพราะหากโฟกสัแนวทางการทาํตลาดนํ้ ามนัพืชใน
ตลาดรวมมูลค่า 9 พนัลา้นบาท ท่ีแบ่งสัดส่วนตลาดเป็นนํ้ ามนัปาลม์ประมาณ 65% และกลุ่มนํ้ามนัพืชเพ่ือสุขภาพ
นํ้ ามนัถัว่เหลือง 25% นํ้ ามนัรําขา้ว 6% และนํ้ ามนัแบรนด์นาํเขา้และนํ้ ามนัอ่ืนๆ 4% แต่ละค่ายจะมีการชู
ฟังกช์นันลัสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยวิตามินเอ หรือว่าวิตามินอี รวมทั้งโอเมกา้ ทรี ท่ีช่วยบาํรุงสมองข้ึนมาเป็นจุดขาย
เพื่อสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้ ท่ีสาํคญั ผูเ้ล่นในตลาดนํ้ ามนัพืชแต่ละค่าย ยงัเขา้ไปจบัจองพ้ืนท่ีครอบครอง
ความเป็นผูน้าํตลาดในแต่ละเซกเมนตแ์ลว้ โดยแบรนด ์“องุ่น” เป็นผูน้าํตลาดนํ้ ามนัถัว่เหลือง ดว้ยส่วนแบ่งตลาด 
50% ตามดว้ยกุ๊ก 15% และ ทิพ 7% ส่วนนํ้ามนัปาลม์นั้น มีแบรนด ์“มรกต” ครองอนัดบัหน่ึง มีส่วนแบ่งการตลาด 
60% และตลาดนํ้ ามนัรําขา้วมี “คิง” เป็นผูน้าํมีส่วนแบ่งการตลาด 70% การปรับแบบเตม็รูปแบบรุกทั้ง 4 P’ ปรับ
ทั้ง Product Price Place Promotion ก็ยงัไม่สามารถเขา้ไปต่อกรกบัภาวะการแข่งขนัดา้นราคารุนแรง ท่ีราคาขาย 
34-35 บาทต่อลิตร แต่ทวา่ช่วยกระตุน้ยอดขายนํ้ ามนัทิพใหเ้พิ่มข้ึนไดเ้พียงในระยะสั้นเท่านั้นเอง    
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ขณะน้ีวิถีชีวิตคนไทยเร่ิมปฏิบัติตัวโดยยึดหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯมากข้ึน สังเกตไดจ้ากการทาํกิจกรรมนอกบา้นลดลง โดยเฉพาะการเดินชอ้ปป้ิง
ตามหา้งสรรพสินคา้ หรือกระทัง่การรับประทานขา้วนอกบา้นก็ลดลง ซ่ึงขณะน้ีพบว่าในครัวเรือนมีความถ่ีในการ
ปรุงอาหารเองมากข้ึน เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายถูกกวา่การไปทานขา้วนอกบา้น อีกทั้งยงัถูกสุขอนามยัมากกว่า สอดรับ
กบักระแสสุขภาพท่ีมาแรง  อยา่งไรก็ตามแมว้่าในครัวเรือนจะมีการปรุงอาหารกินกนัมากข้ึน แต่ตลาดนํ้ ามนัพืช
มูลค่า 9,000 ลา้นบาท ยงัมีอตัราการเติบโตตามปกติ คือ ไม่ไดเ้พิ่มหรือลด โดยประมาณการณ์ว่าปีน้ีตลาดจะมี
อตัราการเติบโตไม่นอ้ยกว่า 10% แต่หากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ยงัคงชะงกัยาวไปอีก 2 ปี
ขา้งหนา้น้ี ประกอบกบัปัจจยัการเมืองท่ีอึมครึม คาดว่าพฤติกรรมคนไทยมีความถ่ีในการปรุงอาหารทานเองมาก
ข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ตลาดนํ้ ามนัพืชมีอตัราการเติบโต 12-13% โดยเฉพาะตลาดนํ้ ามนัปาลม์ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่มี
มูลค่า 6,300 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 70% ของตลาดรวม  จะมีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุดเน่ืองจากมีราคาถูกท่ีสุด   การ
แข่งขนัของตลาดนํ้ ามนัพืชในตลาดคา้ปลีกไทยมีแนวโนม้ท่ีจะแข่งขนักนัรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากราคาวตัถุดิบท่ี
ใชส้าํหรับผลิตนํ้ ามนัพืชของตลาดโลก เช่น เมล็ดทานตะวนัและถัว่เหลืองมีการปรับราคาสูงข้ึน เพราะมีการลด
พื้นท่ีท่ีใชส้ําหรับเพาะปลูกพืชดงักล่าวรวมถึงการลดกาํลงัการผลิตในช่วงท่ีผ่านมาของตลาดโลก ทาํให้ในช่วง
คร่ึงปีแรกของปีน้ีราคานํ้ ามนัถัว่เหลืองของตลาดโลกไดมี้ปรับราคาเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 20% ซ่ึงองุ่นก็ไดมี้การ
ปรับราคาขายปลีกข้ึน 1 คร้ังในช่วงท่ีผา่นมาโดยปรับเพิ่มข้ึนอีก 2 บาทต่อลิตร จากราคาประมาณ 27-28 บาทเป็น
ลิตรละ 29-30 บาท นอกจากน้ียงัมีแนวโนม้ว่าราคานํ้ ามนัพืชของตลาดโลกจะยงัคงอยู่ระดบัท่ีสูงและจะมีการ
ปรับตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง กุ๊กซ่ึงเป็นผลิตภณัฑภ์ายใตก้ารผลิตของบริษทั ธนากรผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัพืช จาํกดั ซ่ึงกุ๊ก
ถือเป็นคู่แข่งอนัดบัสองของตลาดนํ้ ามนัถัว่เหลือง และเม่ือตน้ปีท่ีผ่านมากุ๊กไดมี้การออกภาพยนตร์โฆษณาชุด
ใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างการจดจาํในแบรนด์กุ๊กให้เป็นอนัดบัหน่ึงในใจของผูบ้ริโภค (Top-of-Mind 
Brand Recall) พร้อมสร้างภาพพจน์และความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑท่ี์มีมานานกว่า 20 ปี ดว้ยการตอกย ํ้าถึง
คุณสมบติัของนํ้ ามนัถัว่เหลืองกุ๊กว่าผลิตจากนํ้ามนัถัว่เหลือง 100 % ท่ีไม่มีโคเลสเตอรอล มีประโยชนจ์ากวิตามิน
อีและไม่มีสารกนัหืน   

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลือง ของผูบ้ริโภค
ใน ตาํบลบางเมือง  อาํเภอเมือง สมุทรปราการ ซ่ึงผลของการศึกษาในคร้ังน้ีจะใช้เป็นส่วนประกอบในการ
ตดัสินใจในดา้น กลยทุธ์ต่างๆ ของบริษทั เพ่ือใหน้ํ้ ามนัพืชกุ๊กไดรั้บการจดจาํในแบรนด์กุ๊กใหเ้ป็นอนัดบัหน่ึงใน
ใจของผูบ้ริโภค 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลืองของผูบ้ริโ ภค ตาํบลบางเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลืองของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
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สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลืองของผูบ้ริโ ภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
               ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโ ภคท่ีเลือกซ้ือนํ้ ามนัถัว่เหลือง ตาํบลบางเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 200 คน เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 132 คน ขนาดของกลุ่มตวัย่าง ไดจ้าก
ตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970, p, 608 ) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2. การจัดทาํโ ครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค ์ของการวิจัยคร้ังน้ี  

โดยแบบสอบถามมี 3  ตอน คือ 
 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จาํนวน 5 ขอ้ 
 2.2  พฤติกรรมการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลืองของผูบ้ริโภค จาํนวน 7 ขอ้ 
 2.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลือง ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert) จาํนวน 17 ขอ้ 
 3. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเที่ยงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหค้าํถามชดัเจน สามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสม
ย่ิงข้ึน 
 4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใ ช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย จาํนวน 30 คน 
แลว้นาํขอ้มูลดังกล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โ ดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น 
ผูบ้ริโ ภค ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ โ ดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอก
ขอ้มูล จาํนวน 132 ฉบบั แลว้ขอรับคืนดว้ยตวัเอง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และ F-test 
ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไป และพฤติกรรมการเลือกใช้นํ้ ามันถัว่เหลืองของผูบ้ริโ ภค โ ดยใช้
ความถ่ีและค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลือง ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยใชค่้าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใ ช้นํ้ ามัน 
ถัว่เหลือง ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ โดยใช ้ F-test 

4. เปรียบเทียบพหุคูณเพ่ือทดสอบค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ 
การเลือกใชน้ํ้ามนัถัว่เหลือง จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใชวิ้ธี LSD (Least Significant Difference)   
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ  62.88 รองลงมา โสด ร้อยละ 33.33 อายุ 
25-35 ปี ร้อยละ 41.67 รองลงมา 36-45 ปี ร้อยละ 29.54 การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 49.24 รองลงมา 
ปริญญาตรี ร้อยละ 43.94 อาชีพพนักงานบริษทั ร้อยละ 62.88 รองลงมา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 21.97 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 39.39 รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท เท่ากบั 20,001-40,000 บาท 
ร้อยละ 25.00  
        การวเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํา้มนัถัว่เหลือง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามมพีฤติกรรมการเลือกซื้อนํา้มันถัว่เหลือง สรุปได้ดังนี ้
  1.  ตรายีห้่อนํา้มันถั่วเหลืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือนํ้ ามนัถัว่
เหลืองย่ีหอ้ กุ๊ก ร้อยละ 53.03 รองลงมา องุ่น ร้อยละ 43.94  
  2.  เหตุผลที่ท่านเลือกใช้นํ้ามันถั่วเหลือง ตรายี่ห้อจากข้อ 1 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เลือกใช ้เพราะมัน่ใจคุณภาพ ร้อยละ 75.76 รองลงมา หาซ้ือง่าย ร้อยละ 9.09 
  3.   วิธี เ ลือกซ้ือนํ้ามันถ่ัวเหลือง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใ หญ่เลือก ซ้ือ  โ ดยพิจารณา
ส่วนประกอบบนฉลากนํ้ามนัพืช ร้อยละ 50.00 รองลงมา ดูคุณภาพ ร้อยละ 30.30 
  4.  ความถีใ่นการเลือกซ้ือนํา้มันถั่วเหลือง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ 
3-4 สปัดาห์/คร้ัง ร้อยละ 52.27 รองลงมา มากกวา่ 4 สปัดาห์/คร้ัง ร้อยละ 24.24 
  5.  ท่านนิยมใช้นํ้ามันถัว่เหลืองที่บรรจุในภาชนะใดมากทีสุ่ด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยม
ใชน้ํ้ ามนัถัว่เหลืองท่ีบรรจุขวด ร้อยละ 100.00 
  6.  เหตุผลที่ท่านเลือกสถานที่ซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกสถานท่ีซ้ือ
ใกลบ้า้น/ท่ีทาํงาน ร้อยละ 56.06 รองลงมา มีสินคา้ใหเ้ลือกมาก ร้อยละ 34.09  



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 611

  7.  สถานท่ีเลือกซ้ือสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้ ร้อย
ละ 89.39 รองลงมา ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 6.06  

 2.    การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ามันถั่วเหลืองของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  ผูบ้ริโ ภคท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่
เหลือง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็น โ ดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X =4.35) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.54-4.61) จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ปลอดสารเคมี 
  2.  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
  3.  มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด อายุ 25-35 ปี และมากกว่า 45 ปี รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท 
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.56) จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และสมรส อายุตํ่ากวา่ 25 ปี และ 25-35 ปี 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็น โ ดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.92) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.67-4.31) ทุกรายการ คือ 
  1.  หาซ้ือไดง่้าย 
  2.  สินคา้ไม่ขาดตลาด 
  3.  แหล่งจัดจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโ ภคทุกสถานภาพสมรส อายุตํ่ากว่า 25 ปี, 25-35 ปี และ 36-45 ปี ทุก
ระดบัการศึกษา อาชีพพนกังานบริษทั และธุรกิจส่วนตวั ทุกระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็น โ ดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.91) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( X =3.51-4.43) จาํนวน 5 รายการ คือ 
  1.  การเพ่ิมปริมาตรบรรจุแต่ราคาเท่าเดิม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
  2.  มีของแจก-แถม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
  3.  การจดัรายการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
  4.  การโฆษณาช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้ 
  5.  การโฆษณาช่วยใหเ้กิดความภกัดีต่อตราย่ีหอ้สินคา้ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 25-35 ปี อาชีพพนกังานบริษทั 
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 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ามันถ่ัวเหลืองของผู้บริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัถัว่เหลืองของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และผูบ้ริโ ภคระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอาชีพต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน และระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็น โ ดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาํดับ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโ ภคที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
  1.  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
  2.  ปลอดสารเคมี 
  3.  ตราสินคา้หรือย่ีหอ้น่าเช่ือถือ 
  ผูบ้ริโ ภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 
  ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
  1.  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
  2.  บรรจุภณัฑน่์าสนใจ ขนาดบรรจุภณัฑมี์ใหเ้ลือกหลากหลาย 
  ด้านราคา ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั อายุต่างกนั และระดบัการศึกษาต่างกนั และ มี
ความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ระดบัการศึกษาต่างกนั และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ  
  1.  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
  2.  สภาพเศรษฐกิจมีผลต่อราคาในการเลือกซ้ือ 
  ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ สภาพเศรษฐกิจมีผลต่อราคาในการเลือกซ้ือ 
  ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โ ดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ แหล่งจดัจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
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  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโ ภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น โ ดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโ ภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
2 รายการ คือ  
  1.  การเพ่ิมปริมาตรบรรจุแต่ราคาเท่าเดิม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
  2.  มีของแจก-แถม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
  และผูบ้ริโ ภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ การโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ  
  ผูบ้ริโ ภคท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การจดัรายการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือ 
  ผูบ้ริโ ภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ การเพ่ิมปริมาตรบรรจุแต่ราคาเท่าเดิม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ มีของแจก-แถม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
 
อภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัถัว่เหลืองของผูบ้ริโภค ตาํบลบางเมือง อาํเภอเมือง 
จังหวดัสมุทรปราการ  ไดผ้ลการวิจัยท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
 1.    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ  62.88 อายุ 25-35 ปี ร้อยละ 41.67 ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 49.24 อาชีพพนกังานบริษทั ร้อยละ 62.88 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 
39.39 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นาวิทย ์เอี่ยมสะอาด (2546) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ห็ดหลินจือของผูบ้ริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูซ้ื้อท่ีมีช่วงอายุ 31-40 ปี นิยมซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์ห็ดหลินจือในช่วงวนัปกติท่ีไม่มีเทศกาล ผูท่ี้มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีลงมา นิยมซ้ือผลิตภณัฑจ์าก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในหา้งสรรพสินคา้ ผูซ้ื้อท่ีมีอาชีพรับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชน 
ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นจาํนวนเงิน 101-300 บาท และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จุฬารัตน์ คลา้เจริญสมบติั 
(2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองครัวของผูบ้ริโ ภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโ ภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 อายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 152 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.00 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75 อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
จาํนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 รายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 และ
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ เพชรรัตน์ จาดหนู (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองปรุงอาหาร
สาํเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีอายุอยู่ในช่วง 26 ถึง 36 ปี 
จาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา 36 ถึง 45 ปี จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ด้านระดับ
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การศึกษาพบว่า ผูบ้ริโ ภคส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 
ดา้นอาชีพพบว่าผูบ้ริโ ภคส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมาคือ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ดา้นรายไดพ้บว่า ผูบ้ริโภคมีรายไดต่้อเดือน 5,000 บาท 
ถึง 10,000 บาท จาํนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาผูบ้ริโ ภคมีรายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 ถึง 
15,000 บาท จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 และสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ เกริกกลา้ ชาครัตพงศ์ (2547) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโ ภค ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีอายุระหว่าง 26-45 ปี จบการศึกษาระดบั ปวช.-ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ประมาณ 10,000-20,000 บาท 
จากขอ้คน้พบดังกล่าว เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันส่วนใหญ่ผูห้ญิงจะเป็นคนซ้ืออาหารสําหรับบริโ ภคใน
ครอบครัวมากกว่าผูช้าย เพราะการดาํรงชีวิตจะเป็นแบบแยกครอบครัวมาอยู่ในเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
จะซ้ือท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงสะดวกในการเดือนทางไปทาํงาน ส่งบุตรเขา้เรียน ซ่ึงในสมยัน้ีผูห้ญิงสามารถทาํงานนอกบา้น 
และจ่ายตลาดเองได ้ดงันั้นรายไดข้องคนที่ทาํงานเป็นพนกังานบริษทัประมาณเดือนละ 10,000-20,000 บาท ซ่ึงจะ
มีเงินสาํหรับค่าใชจ่้ายเพียงพอกบัครอบครัว 
        การวเิคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือนํา้มนัถัว่เหลือง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามมพีฤติกรรมการเลือกซื้อนํา้มันถัว่เหลือง สรุปได้ดังนี ้
  1.  เหตุผลที่ท่านเลือกใช้นํ้ามันถั่วเหลือง ตรายี่ห้อจากข้อ 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกใช ้เพราะมัน่ใจคุณภาพ ร้อยละ 75.76 รองลงมา หาซ้ือง่าย ร้อยละ 9.09 
  2.  ความถีใ่นการเลือกซ้ือนํา้มันถั่วเหลือง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเลือกซ้ือ 
3-4 สปัดาห์/คร้ัง ร้อยละ 52.27 รองลงมา มากกวา่ 4 สปัดาห์/คร้ัง ร้อยละ 24.24 
  3.  เหตุผลที่ท่านเลือกสถานที่ซ้ือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกสถานท่ีซ้ือ
ใกลบ้า้น/ท่ีทาํงาน ร้อยละ 56.06 รองลงมา มีสินคา้ใหเ้ลือกมาก ร้อยละ 34.09  
  4.  สถานที่เลือกซ้ือสินค้า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสถานที่ซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้ ร้อย
ละ 89.39 รองลงมา ร้านสะดวกซ้ือ ร้อยละ 6.06  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ นาวิทย ์เอี่ยมสะอาด (2546) ท่ีพบว่า พฤติกรรมการซ้ือของ
ผูซ้ื้อ ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดท่ีเป็นปัจจัยสําคญัท่ีสุดท่ีจูงใ จให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ คือ คุณภาพและการผลิตที่
เช่ือถือได้ รองลงมาคือ ราคาท่ีเหมาะสม หาซ้ือง่าย และการได้รับขอ้มูลเชิงประชาสัมพนัธ์ ตามลาํดับ และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ จุฬารัตน์ คลา้เจริญสมบติั (2549) ท่ีพบว่า ผูบ้ริโ ภคส่วนใหญ่ซ้ือเคร่ืองครัวประเภท
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นครัว ซ้ือดว้ยเหตุผลดา้นสถานท่ีซ้ือ คือ หา้งสรรพสินคา้ ความถ่ีในการซ้ือ คือ 2-3 คร้ัง/เดือน และ
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ เพชรรัตน์ จาดหนู (2549) ท่ีพบว่า มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองปรุงอาหาร
สาํเร็จรูปประเภทผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงอาหารสาํเร็จรูปท่ีซ้ือเป็นประจาํ คือ สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุง
อาหารสาํเร็จรูปเป็นประจาํ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตในหา้งสรรพสินคา้ จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 จากขอ้
คน้พบดงักล่าว การมาเดินในห้างสรรพสินคา้หรือซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นดีกว่าการเดินในตลาดสดหลายประการ 
นอกจากอากาศเย็น สถานท่ีกวา้งขวางสะอาด เป็นระเบียบ มีท่ีจอดรถสะดวกสบายแลว้ คุณยงัสามารถจ่ายค่า
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โทรศพัทมื์อถือ แวะอ่านหนงัสือฟรีร้านซีเอด็ แวะรับประทานอาหารฟูดเซ็นเตอร์ เงินหมดสามารถจ่ายเงินดว้ยเด
บิตการ์ดหรือเครดิตก็ได ้

 2.    การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ามันถั่วเหลืองของผู้บริโภค จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
  ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชน้ํ้ ามนัถัว่
เหลือง ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโ ภคมีความคิดเห็น ดา้น
ผลิตภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก ( X =4.35) ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.47) ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.92) และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ( X = 3.91) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจัยของ นาวิทย ์เอี่ยมสะอาด (2546) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณภาพและการผลิตท่ีเช่ือถือได ้
รูปแบบรับประทานสะดวกและช่ือเสียงของตราย่ีหอ้ ทาํใหผู้ซ้ื้อส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัในระดบัสูงในการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑเ์ห็ดหลินจือ ประเภทชนิดเคร่ืองด่ืมมากกว่าประเภทอื่น ๆ  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ เกริก
กลา้ ชาครัตพงศ์ (2547) ท่ีพบว่า ปัจจัยการตัดสินใ จซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโ ภค โ ดยผูบ้ริโ ภคให้
ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นอนัดบัแรก โดยใหร้ะดบัความสาํคญัมาก โ ดยเห็นว่าผลิตภณัฑ์
ควรมีคุณภาพดี ระบุวนัหมดอายุไว ้มีบรรจุภณัฑคุ์ณภาพดี ปลอดภยั มีเคร่ืองหมาย “อ.ย.” มีฉลากผลิตภณัฑก์าํกบั 
และมีรายละเอียดกาํกบัสินคา้ เพ่ือประกนัความปลอดภยั ปัจจยัสําคญัอนัดบั 2 คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี หรือช่อง
ทางการจัดจาํหน่าย (Place) มีระบุความสาํคญั เพ่ือใหส้ามารถใชผ้ลิตภณัฑมี์ประสิทธิภาพ โ ดยมีการรับรองจาก
แพทย ์โดยท่ีลูกคา้ใหค้วามสาํคญัดา้นคุณภาพสูง เพ่ือใหข้ายผ่านแผนการบริการลูกคา้เพ่ือความสะดวก และควรมี
พนกังานขายเป็นผูอ้ธิบายสรรพคุณ และคุณประโ ยชน์ในการใช้ ปัจจยัที่ 3 คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) มีระดบัความสาํคญัปานกลาง ผูบ้ริโ ภคพอใจกบัการขาย โดยมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง ให้
ลูกคา้พอใจในตวัผลิตภณัฑ ์และสามารถจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน โ ดยใชพ้นกังานขายท่ีย้ิมแยม้ เป็นกนัเองกบั
ลูกคา้ ปัจจัยสุดทา้ยปัจจัยทางดา้นราคา (Price) มีระดบัความสาํคญัมากเช่นกนั เน่ืองจากถา้ราคาสูงกว่าคู่แข่งกไ็ม่
สามารถเรียกลูกคา้มาใช ้หรือซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ จากขอ้คน้พบดงักล่าว ในปัจจุบนัน้ีนํ้ ามนัท่ีประกอบ
อาหารมีมากมายหลายประเภทที่ไดจ้ากพืชและสัตว ์ ซ่ึงเดิมเราจะนิยมใชน้ํ้ ามนัจากสัตวป์ระกอบอาหาร เพราะให้
กลิ่นรสดีกวา่  แต่ต่อมาเม่ือนํ้ ามนัพืชผลิตไดง่้ายข้ึน ราคาไม่แพง ประกอบกบัตลาดท่ีหวือหวา และกระบวนการท่ี
ทาํให้ผูบ้ริโ ภคเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัเร่ืองโ คเลสเตอรอล เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใ จและความปลอดภยัให้กบั
ผูบ้ริโภคจึงควรจะมีวิธีการอธิบายคุณลกัษณะของนํ้ามนัอย่างถูกตอ้งใหก้บัผูบ้ริโภค 

 3.   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ามันถั่วเหลืองของผู้บริโภค 
จําแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามันถัว่เหลืองของผูบ้ริโภค 
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า มีความคิดเห็น ในภาพรวม ของผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกนั แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และผูท่ี้มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สําหรับสถานภาพสมรสต่างกนั อายุต่างกนั รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้ ามนัถัว่เหลือง ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงมี
ค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกริกกลา้ ชาครัตพงศ์ (2547) ท่ีพบว่า การเปรียบเทียบ ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ
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ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของผูบ้ริโ ภค ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาํหน่าย การส่งเสริม
การตลาด เปรียบเทียบกบั เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ้เป็นตน้ ผลการทองสอบสมมติฐาน พบว่าผูบ้ริโภคที่มี
อายุต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพไม่แตกต่างกนั ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ รายไดท่ี้ต่างกนั มี
ปัจจัยการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ โ ดย
เนน้ท่ีคุณภาพของมากกวา่ราคา จากขอ้คน้พบดงักล่าว ในปัจจุบนักระแสความนิยมในการหนัมาใชน้ํ้ ามนัพืชท่ีทาํ
จากถัว่เหลืองมีมากข้ึน  เน่ืองจากผูบ้ริโ ภคมีความเขา้ใจผิดเกี่ยวกบัเร่ืองโ คเลสเตอรอลท่ีเป็นนํ้ ามนัท่ีไดจ้ากสัตว ์ 
แต่แทท่ี้จริงแลว้ “โคเลสเตอรอล” เป็นไขมนัชนิดหน่ึง มีอยู่ในอาหารจาํพวกเน้ือสัตวแ์ละร่างกายของคนเรากผ็ลิต
ไดส่้วนหน่ึง หนา้ท่ีของโคเลสเตอรอลในร่างกายคือการสร้างเซลลใ์หม่และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ เป็นตวัสาํคญั
ในการสร้างออร์โมนเพศและวิตามินดี อย่างไรก็ตามการบริโภคอาหารท่ีมีโ คเลสเตอรอลมากเกินไป ก็อาจทาํให้
เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ แต่นั้ นไ ม่ได้หมายความว่าโ คเลสเตอรอลเป็นของไ ม่ดี ร่างกายยงัจําเป็นต้องมี
โคเลสเตอรอลในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ  

 1.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้พื่อใหผู้ผ้ลิตนํ้ามนัพืชเพ่ือบริโภคดาํเนินการปรับสินคา้และ
บริการใหต้รงความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน นาํไปสู่คุณภาพของสินคา้ท่ีดีข้ึน และภาพรวมของอุตสาหกรรมนํ้ ามนัพืช
ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา 
 2.  ขอ้มูลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางใหผู้จ้ดัการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัพืชเพ่ือ
บริโภค สามารถนาํผลการวิจยัไปประกอบการพิจารณาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ตราสินคา้ 
นาํไปสู่การสร้างตราสินคา้ใหแ้ข็งแกร่งและไดเ้ปรียบคู่แข่งในเชิงการแข่งขนั 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเครือข่าย 
ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ* 

Factors that Influence on Accomplishment in Cosmetic and Health  
Networking Business Management. 

 
                                                                             นายณรงค ์ วงศแ์ดง** 

          Mr. Narong Wongdaeng. 
                                                                                                            

บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่าย
ผลิตภณัฑ์ความงามและสุขภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเครือข่าย
ผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพของสมาชิกผูป้ระกอบการ จาํแนกตามทีมเครือข่าย กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 132 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจยัสรุปวา่ 1) สมาชิกผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จใน
การจดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพจิารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ สมาชิกผูป้ระกอบการมีความคิดเห็น โดยรวมเฉพาะดา้นทีมงานอยูใ่นระดบัมาก นอกนั้นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ผลิตภณัฑแ์ละราคา การบริหารจดัการของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจ
เครือข่าย การส่งเสริมการขาย และช่องทางการกระจายสินคา้ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพของสมาชิกผูป้ระกอบการ จาํแนก
ตามทีมเครือข่าย พบวา่ สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือขา่ยผลิตภณัฑค์วามงามและ
สุขภาพ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีเพศ และอายุ
ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือขา่ยผลิตภณัฑค์วามงามและ
สุขภาพ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัพติ สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the factors that influence on accomplishment in cosmetic and 

health networking business management and to compare these factors based on network teams. The samples were 132 
people. A research tool was questionnaires. Analysis of data was done through instant program and statistical 
techniques include percentage, means, standard deviation, t-test, and analysis of variance. 

The result showed that 1) entrepreneur members had general opinion towards factors that influence on 
accomplishment in cosmetic and health networking business management at medium level. Considering in each 
aspect, members had general opinion specifically towards teamwork aspect at high level. The other aspects were at the 
medium level arranged in descending order as followings : Product and price, management, sale promotion, and 
distribution channels. 2) The comparison of average marks got by factors based on network teams indicated that 
members in different education level, marriage status, and salary in general had different opinions toward these factors 
at 0.01 statistical significant level. Those members with difference of sex and age in general had different opinions 
toward these factors that affect at 0.05 statistic significant level. 
 
ความนํา 
 ธุรกิจการขายตรงแบบหลายชั้น (MLM : Multi Level Marketing) ซ่ึงปัจจุบนัเรียกว่า ธุรกิจเครือข่าย 
มีมานานแลว้ จนเป็นท่ียอมรับมากข้ึน ทั้งจากลูกคา้ท่ีเคยซ้ือสินคา้จากผูข้ายโดยตรง หรือประชาชนจาํนวนมากท่ี
ไดเ้ลือกมาเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลกั สินคา้ท่ีมกัจดัจาํหน่ายในธุรกิจเครือข่ายเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งหาไว้
ใชเ้ป็นประจาํ มีลกัษณะพิเศษและตอ้งมีการสาธิตแนะนาํโดยผูข้ายก่อนในตอนตน้ เม่ือขายสาํเร็จแลว้ผูข้ายจะตอ้ง
บริการอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น นาํสินคา้มาส่งมอบใหถึ้งบา้น ท่ีทาํงานหรือใหบ้ริการอ่ืน ๆ เพื่อใหลู้กคา้มีความพอใจมาก
ท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ประเภทเคร่ืองสําอาง อาหารเสริมสุขภาพ หนงัสือ เคร่ืองครัว เส้ือผา้ ผลิตภณัฑใ์น
บา้น และอปุกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ เป็นตน้ 
 ธุรกิจเครือข่ายสามารถเติบโตอยา่งรวดเร็ว สามารถแข่งขนักบัร้านคา้ปลีกทัว่ไปได ้ลดค่าใชจ่้ายใน
ดา้นการกระจายสินคา้และการส่งเสริมการขาย ช่วยทาํให้ธุรกิจเครือข่ายสามารถเนน้การลงทุน การคน้ควา้วิจยั
เพือ่พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีกวา่เดิม ธุรกิจเครือขา่ยอาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  เครือข่ายท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของบริษทั เพื่อซ้ือสินคา้ไวใ้ชเ้อง (wholesale or buyer) เน่ืองจาก
การสมคัรเป็นสมาชิกจะซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูกลงกวา่ทอ้งตลาด 
 2.  เครือข่ายท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของบริษทัในระยะสั้น ๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการหารายได ้หรือ
เพือ่วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ( short – term or specific objective)  
 3.  เครือข่ายท่ีสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อตอ้งการหารายไดเ้สริม โดยทาํเป็นงานเสริม นอกเหนือจากการ
ทาํงานประจาํ (part – time supplemental income)  
 4.  เครือข่ายท่ีทาํงานเป็นอาชีพหลกั (career) โดยทาํงานอยา่งนอ้ย 30 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 เครือข่ายยงัมีหนา้ท่ีหลกัอีกประการหน่ึง คือ การขยายเครือข่ายทีมงานขายใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจดัการธุรกิจ
เครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ เพื่อใหส้ามารถจดัการธุรกิจเครือข่ายน้ีท่ีนบัว่าเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ปัจจุบนัท่ีมีความสลบัซบัซอ้น และการแข่งขนัสูงใหป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและ
สุขภาพ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและ
สุขภาพของสมาชิกผูป้ระกอบการ จาํแนกตามทีมเครือข่าย 

 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ สมาชิกผูป้ระกอบธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ 
จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวนประมาณ 200 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ สมาชิกผูป้ระกอบธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑ์ความงามและสุขภาพ จาํนวน 
132 คน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608)  
 2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจเครือข่าย ตาํแหน่งงานในธุรกิจเครือข่าย และลกัษณะการ
ประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่าย 
  ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์ความงามและ
สุขภาพ 5 ดา้น คือ การบริหารจดัการของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจเครือข่าย ผลิตภณัฑแ์ละราคา การส่งเสริมการ
ขาย ทีมงาน และช่องทางการกระจายสินคา้ จาํนวน 22 ขอ้ 
 3.  การรวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามให้สมาชิกผูป้ระกอบการ ไดก้รอก
แบบสอบถาม จาํนวน 132 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 113 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.61 
 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  4.1  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ 
  4.2  วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและ
สุขภาพ โดยใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
  4.3  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจ
เครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพของสมาชิกผูป้ระกอบการ จาํแนกตามทีมเครือข่าย โดยใช ้t-test และ F-
test 
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  4.4  เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( x ) ของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพของสมาชิกผูป้ระกอบการเป็นรายคู่ จากผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยใชว้ิธี Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.76 อาย ุ40 ปีข้ึนไป 
ร้อยละ 61.06 รองลงมา อาย ุ25 – 40 ปี ร้อยละ 23.89 การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 49.56 รองลงมา ปริญญา
ตรี ร้อยละ 42.48 สถานภาพสมรส ร้อยละ 59.29 รองลงมาโสด ร้อยละ 28.32 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 
บาท ร้อยละ 30.97 รองลงมา ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 26.55 ประสบการณ์การทาํงานในธุรกิจเครือข่าย ตํ่ากว่า 5 ปี 
ร้อยละ 73.45 รองลงมา 5 – 10 ปี ร้อยละ 20.35 ตาํแหน่งงานทางธุรกิจเครือข่าย สมาชิกระดบัผูน้าํเบ้ืองตน้ ร้อยละ 
55.75 ประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายในลกัษณะอาชีพเสริม ร้อยละ 61.95 ใชผ้ลิตภณัฑข์องธุรกิจเครือข่ายทั้งสอง
กลุ่ม ร้อยละ 52.21 รองลงมา กลุ่มความงาม ร้อยละ 38.05 รู้จกัธุรกิจเครือข่ายในระดบัปานกลาง ร้อยละ 49.56 
รองลงมา ระดบัมาก ร้อยละ 40.71 รู้จกัธุรกิจเครือข่ายจากเพ่ือน/ญาติพ่ีนอ้ง ร้อยละ 82.30 รองลงมา ทีวี/เคเบ้ิลทีวี 
ร้อยละ 10.62 ครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมด 5 คนข้ึนไป ร้อยละ 48.67 รองลงมา 3 – 4 คน ร้อยละ 40.71 สมาชิกใน
ครอบครัวเป็นสมาชิกของธุรกิจเครือข่าย 2 คน ร้อยละ 89.38 
 2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพของ
สมาชิกผู้ประกอบการ 
  สมาชิกผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจ
เครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดงัน้ี 
  2.1  การบริหารจดัการของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจเครือข่าย 
    สมาชิกผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.31) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.60) จาํนวน 1 รายการ คือ ช่ือเสียงของธุรกิจ 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบัสมาชิกผูป้ระกอบการเพศหญิง อายุ 40 ปีข้ึนไป การศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี ตาํแหน่งงานระดบั
ผูน้าํเบ้ืองตน้และผูบ้ริหาร ลกัษณะการประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพหลกั 
  2.2  ทีมงาน 
    สมาชิกผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.50) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.63 – 3.72) จาํนวน 2 รายการ คือ 
    2.2.1  ลูกทีมมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี 
    2.2.2  มีแม่ทีม/ผูน้าํทีมเขม้แขง็ แกร่ง 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัสมาชิกผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง ทุกลุ่มอายุ การศึกษาตํ่า
กว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี สถานภาพโสดและหมา้ย/หยา่ร้าง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 
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10,000 – 20,000 บาท ประสบการณ์การทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี ตาํแหน่งงานระดบัผูน้าํเบ้ืองตน้ ลกัษณะการประกอบ
อาชีพธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพเสริม 
  2.3  ผลิตภณัฑแ์ละราคา 
    สมาชิกผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.46) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.53 – 3.70) จาํนวน 4 รายการ คือ 
    2.3.1  ราคาเหมาะสม 
    2.3.2  ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน 
    2.3.3  บรรจุภณัฑส์วยงามน่าใช ้
    2.3.4  จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผูป้ระกอบการเพศชาย การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี 
สถานภาพโสดและหมา้ย/หย่าร้าง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 30,000 
บาทข้ึนไป ประสบการณ์การทาํงานตํ่ากวา่ 5 ปี ตาํแหน่งงานระดบัผูน้าํเบ้ืองตน้ 
  2.4  การส่งเสริมการขาย 
    สมาชิกผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.28) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.17 – 3.41) ทุกรายการ คือ 
    2.4.1  มีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัสินคา้น่าใช ้
    2.4.2  IT ทนัสมยั 
    2.4.3  เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
    2.4.4  มีการลด แลก แจก แถม เพือ่เป็นการจูงใจแก่สมาชิก 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับสมาชิกผูป้ระกอบการเพศหญิง อายุ 40 ปีข้ึนไป การศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพสมรส มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ตาํแหน่งงานระดบั
ผูบ้ริหาร ลกัษณะการประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพหลกั 
  2.5  ช่องทางการกระจายสินคา้ 
    สมาชิกผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.23) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.06 – 3.47) ทุกรายการ คือ 
    2.5.1  ใหบ้ริษทัเปิดสาขาทุกจงัหวดั 
    2.5.2  ใหส้มาชิกเปิดโมบายทุกตาํบล 
    2.5.3  ใหส้มาชิกเปิดเซ็นเตอร์ทุกอาํเภอ 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัสมาชิกผูป้ระกอบการเพศชาย อายุต ํ่ากว่า 25 ปี และ 40 ปีข้ึนไป การศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี สถานภาพโสด และสมรส มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และ 
20,001 – 30,000 บาท ประสบการณ์การทาํงานมากกว่า 10 ปี ตาํแหน่งงานระดบัผูบ้ริหาร ลกัษณะการประกอบ
อาชีพธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพหลกั 
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 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเครือข่าย
ผลิตภณัฑ์ความงามและสุขภาพของสมาชิกผู้ประกอบการ จาํแนกตามทีมเครือข่าย 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่าย
ผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพของสมาชิกผูป้ระกอบการ จาํแนกตามทีมเครือข่าย พบว่า สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมี
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งงานทางธุรกิจเครือข่าย และ
ลกัษณะการประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และสมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีเพศ และอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  3.1  การบริหารจดัการของบริษทัท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจเครือข่าย 
    สมาชิกผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  การกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัแม่ทีม 
    2.  ระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็นธรรม 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
การกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัแม่ทีม 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
    3.  เกณฑก์ารไต่ระดบัของลูกทีมสูงเกินไป 
    4.  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ ระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็นธรรม 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  ระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็นธรรม 
    2.  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  เกณฑก์ารไต่ระดบัของลูกทีมสูงเกินไป 
    2.  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
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    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
    1.  การกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัแม่ทีม 
    2.  การใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองสถานท่ีแก่แม่ทีมและลูกทีม 
    3.  ระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็นธรรม 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
    1.  การกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัแม่ทีม 
    2.  เกณฑก์ารไต่ระดบัของลูกทีมสูงเกินไป 
    3.  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
    และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การให้การ
สนบัสนุนในเร่ืองสถานท่ีแก่แม่ทีมและลูกทีม 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีตาํแหน่งงานทางธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  ระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็นธรรม 
    2.  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
    และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การกระจาย
อาํนาจการตดัสินใจไปยงัแม่ทีม 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
    1.  การใหก้ารสนบัสนุนในเร่ืองสถานท่ีแก่แม่ทีมและลูกทีม 
    2.  ระบบการจ่ายผลตอบแทนเป็นธรรม 
    3.  เกณฑก์ารไต่ระดบัของลูกทีมสูงเกินไป 
    4.  มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
   3.2  ทีมงาน 
    สมาชิกผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ มีลูกทีมท่ีขยนัหาสมาชิกใหม่ 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 
1 รายการ คือ ลูกทีมมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี 
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    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  มีแม่ทีม/ผูน้าํทีมเขม้แขง็ เก่ง 
    2.  ลูกทีมมีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ  
มีลูกทีมท่ีขยนัหาสมาชิกใหม่ 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีลูกทีมท่ีขยนัหาสมาชิกใหม่ 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ลูกทีมมีความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีแม่ทีม/ผูน้าํทีมเขม้แขง็ เก่ง 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีตาํแหน่งงานทางธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีแม่ทีม/ผูน้าํทีมเขม้แขง็ เก่ง 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีแม่ทีม/ผูน้าํท่ีเขม้แขง็ เก่ง 
  3.3  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา 
    สมาชิกผูป้ระกอบการเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
    1.  ราคาสามารถสูคู่้แข่งขนัได ้
    2.  จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ 
ราคาเหมาะสม 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 
รายการ คือ 
    1.  ราคาเหมาะสม 
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    2.  จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาสามารถสู้
คู่แข่งขนัได ้
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาสามารถสูคู่้แขง่ขนัได ้
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 4 รายการ 
    1.  ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน 
    2.  บรรจุภณัฑส์วยงามน่าใช ้
    3.  ราคาสามารถสูคู่้แข่งขนัได ้
    4.  จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว 
    และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ผลิตภณัฑ์มี
คุณภาพ 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
    2.  ราคาเหมาะสม 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ราคาสามารถสู้
คู่แข่งขนัได ้
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีตาํแหน่งงานทางธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
    2.  จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ  
    1.  บรรจุภณัฑส์วยงามน่าใช ้
    2.  ราคาสามารถสูคู่้แข่งขนัได ้
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ คือ 
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    1.  ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ 
    2.  บรรจุภณัฑส์วยงามน่าใช ้
    3.  จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว 
  3.4  การส่งเสริมการขาย 
    สมาชิกผูป้ระกอบการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
    สม า ชิ กผู ้ป ร ะกอบกา ร ท่ี มี อ า ยุ ต่ า ง กัน  มี ค ว าม คิด เ ห็น โดย ร วมแตก ต่ า งกัน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จาํนวน 2 รายการ คือ 
    1.  มีการลด แลก แจก แถม เพือ่เป็นแรงจูงใจแก่สมาชิก 
    2.  IT ทนัสมยั 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ มีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัสินคา้น่าใช ้
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการลด แลก 
แจก แถม เพ่ือเป็นแรงจูงใจแก่สมาชิก 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัสินคา้น่าใช ้
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ มีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัสินคา้น่าใช ้
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ IT ทนัสมยั 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีตาํแหน่งงานทางธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ มีการลด แลก แจก แถม เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่สมาชิก 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีลกัษณะการประกอบอาชีพธุรกิจเครือข่ายต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
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    1.  มีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัสินคา้น่าใช ้
    2.  มีการลด แลก แจก แถม เพือ่เป็นแรงจูงใจแก่สมาชิก 
   3.5  ช่องทางกระจายสินคา้ 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 1 รายการ คือ ใหบ้ริษทัเปิดสาขาทุกจงัหวดั 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 
1 รายการ คือ ใหบ้ริษทัเปิดสาขาทุกจงัหวดั 
    สมาชิกผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
จาํนวน 1 รายการ คือ ใหบ้ริษทัเปิดสาขาทุกจงัหวดั 
    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ใหส้มาชิกเปิด
เซ็นเตอร์ทุกอาํเภอ 
     สมาชิกผู ้ประกอบการ ท่ี มีประสบการณ์การทํา งานต่างกัน  มีความคิด เ ห็น 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 2 รายการ คือ 
     1.  ใหบ้ริษทัเปิดสาขาทุกจงัหวดั 
     2.  ใหส้มาชิกเปิดโมบายทุกอาํเภอ 
     สมาชิกผู ้ประกอบการท่ี มีลักษณะการประกอบอาชีพธุรกิจ เครือข่ายต่ างกัน  
มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ ใหบ้ริษทัเปิดสาขาทุกจงัหวดั 
     และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ ใหส้มาชิก
เปิดโมบายทุกอาํเภอ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์ความงามและ
สุขภาพ ไดผ้ลการวิจยัท่ีสมควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของสมาชิกผู้ประกอบการทีต่อบแบบสอบถาม 
  สมาชิกผูป้ระกอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.76 อาย ุ40 ปีข้ึนไป ร้อยละ 61.06 รองลงมา
อาย ุ25 – 40 ปี ร้อยละ 23.89 การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 49.56 รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 42.48 
สถานภาพสมรส ร้อยละ 59.29 รองลงมาโสด ร้อยละ 28.32 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 
30.97 รองลงมาตํ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 26.55 
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 2.  ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสําเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑ์ความงามและสุขภาพ ของ
สมาชิกผู้ประกอบการ 
 สมาชิกผูป้ระกอบการ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่าย
ผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
เฉพาะดา้นทีมงาน สมาชิกผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.50) นอกนั้นอยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา ( x = 3.46) ดา้นการบริหารจดัการของ
บริษทัท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจเครือข่าย ( x = 3.31) ดา้นการส่งเสริมการขาย ( x = 3.28) และดา้นช่องทางการกระจาย
สินคา้ ( x = 3.23) ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วิลาสินี สงวนรัตน์ (2546) ศึกษา เร่ือง การดาํเนินธุรกิจ
ขายตรงผลิตภณัฑอ์าหารเสริม “สาหร่ายสไปรูลิน่า” ของบริษทั โกลเดน้ กรีน เนเจอร์ จาํกดั พบว่า วิธีการดาํเนิน
ธุรกิจขายตรงเม่ือเขา้มาในธุรกิจแลว้ จะไปชกัชวนบุคคลท่ีใกลต้วัเขา้มาดาํเนินธุรกิจดว้ย คุณสมบติัท่ีเป็นปัจจยัท่ี
สาํคญั คือ การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี เทคนิคการบริหารงานขายตรง จะตอ้งมีสต๊อกท่ีเพียงพอ วิธีหาสมาชิกเพื่อขยาย
สายงาน ผูด้าํเนินธุรกิจจะไปหาบุคคลใกลต้วัก่อน การนาํเสนอขอ้มูลให้สมาชิกใหม่เรียงลาํดบัจาก เร่ืองของตวั
ผลิตภณัฑ ์รายละเอียดของบริษทัและแผนการตลาด การสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ จะสอบถามถึงผลการรับประทาน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกับผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง และ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร อาทิเช่น ผลการวิจยัของ รัชดา เบญจรัตนานนท ์(2541) ศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทขายตรงของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองสาํอางประเภทขายตรงของผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง จะเลือกซ้ือสินคา้โดยคาํนึงถึงคุณภาพมากกว่าราคา ส่ือ
โฆษณาทางโทรทศัน์มีอิทธิพลทาํให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือในระดบัสูง รองลงมา ไดแ้ก่ ส่ือแคตตาล็อกและส่ือ
บุคคล ได้แก่ ญาติหรือเพื่อนฝูงแนะนาํ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุกญัญา ปรมาธิกุล (2544) ศึกษา เร่ือง 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางระบบขายตรง ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 33 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชนหรือรับจา้ง และมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือจากสาวจาํหน่ายหรือ
ตัว แทนขายของบ ริษัท  ซ้ื อ เ ม่ื อต้อ งก า รทดแทน เค ร่ื องสํ า อ า ง เ ก่ า ท่ีหมดสภาพ  โดย เพื่ อนห รือ 
เพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ สาเหตุท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคซ้ือเคร่ืองสําอางระบบขายตรง เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคตอ้งการใชเ้คร่ืองสาํอางเพือ่เสริมบุคลิกภาพ ทาํใหมี้ความมัน่ใจมากข้ึน โดยไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกบั
เคร่ืองสาํอางระบบขายตรงจากสาวจาํหน่ายหรือตวัแทนขายตรงของบริษทั และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อร
อนงค์ โชคสวสัด์ิ (2546) ศึกษา เร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือของลูกคา้บริษทั นูสกิน เพอร์ซันแนล แคร์ 
(ประเทศไทย) พบว่า ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง การศึกษาระดบัปริญญาตรี ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ี
ทาํใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัมีสาขากระจายอยู่มาก มีเคร่ืองสาํอางใหเ้ลือกหลากหลาย มี
ราคาท่ีแน่นอน และมีการรับหรือเปล่ียนสินคา้คืนได ้และผลการวิจยัของชนกนาถ ชูพยคัฆ์ (2542) ศึกษา เร่ือง 
ความคิดเห็นต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคมากกว่าคร่ึงเป็นเพศ
หญิง สมรสแลว้ มีอายุเฉล่ีย 39.2 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั ผูบ้ริโภค
มากกวา่คร่ึงมีประสบการณ์ในการบริโภคผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีนิยมบริโภค คือ นํ้ามนัตบัปลา เหตุผลท่ีบริโภค
เพื่อบาํรุงร่างกาย ส่ิงท่ีพิจารณามากท่ีสุดในการเลือกซ้ือ คือ ฉลากและราคา ซ้ือจากผูแ้ทนจาํหน่ายในระบบขาย
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ตรง แหล่งขอ้มูลเร่ืองผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีสําคญั คือ เพื่อนและส่ือส่ิงพิมพ ์และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิรมล 
เพรียวประเสริฐ (2544) ศึกษา เร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ มีเกณฑก์ารตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารดว้ยการคลอ้ยตามผูอ่ื้นแนะนาํ 
ผูบ้ริโภคตอ้งการมีสุขภาพแขง็แรง กระบวนการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในแต่ละขั้นตอนใกลเ้คียงกนั 
ขอ้คน้พบดงักล่าว เป็นไปตามคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการ
บริหารจดัการดา้นการตลาด นัน่คือ ผูท่ี้ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย จาํเป็นตอ้งหาทางหารายได้
พิเศษเสริม ถา้หน่วยงานมีงานทาํนอกเวลาก็จะมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากรายไดป้ระจาํ แต่หลายหน่วยงานไม่มีการ
ทาํงานล่วงเวลาอย่างสมํ่าเสมอ บุคคลส่วนใหญ่ท่ีอายุยงัไม่มากนัก จึงหาทางท่ีจะทาํงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได ้
ปัจจุบนัสินคา้หลายประเภทไม่วา่จะเป็นเคร่ืองอุปโภคหรือบริโภค อาทิเช่น เคร่ืองสาํอาง อาหารเสริม การประกนั
ชีวิต เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัว อุปกรณ์ตกแต่งบา้น หนงัสือ ฯลฯ จะมีพนกังานมาติดต่อตามบา้นพกัอาศยั และ
สถานท่ีทาํงาน เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค และกระตุน้ความสนใจใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือต่าง ๆ ทั้งการโฆษณาทางวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ ์
วารสาร ป้ายโฆษณา แผ่นพบั ใบปลิว ฯลฯ และการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การลด แลก แจก แถม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ และใหค้วามสําคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ ก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจซ้ือ ปัจจุบนัธุรกิจเครือข่าย
ผลิตภณัฑค์วามงามและสุขภาพ จะมีการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์อยา่งมาก โดยใชด้าราประเภทนางเอก พระเอก 
นักร้อง ผูท่ี้มีช่ือเสียงในสังคม ไฮโซ เป็นผูน้ําเสนอผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ พร้อมทั้งทาํเป็นแผ่นพบั
โฆษณา เน่ืองจากปัจจุบนับุคคลตอ้งดาํรงชีวิตอยา่งเร่งรีบ ผูห้ญิงตอ้งออกไปประกอบอาชีพเพื่อช่วยหาเงินมาใช้
ในครอบครัว โดยเฉพาะถา้มีบุตร-ธิดา ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดู ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์ประกอบการเรียน ค่าเรียนพิเศษ 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเขา้ค่าย ๆ เช่น ค่ายลูกเสือ ค่ายเนตรนารี ชมรมอนุรักษ์สัตว์ป่า ฯลฯ และอ่ืน ๆ มากมาย 
จาํเป็นตอ้งหาทางหารายไดเ้สริม โดยสมคัรเป็นสมาชิกผูป้ระกอบการ หรืออาจเป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑค์วามงามและ
สุขภาพในฐานะผูบ้ริโภค เน่ืองจากตอ้งดูแลสุขภาพ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองสําอางเพื่อให้ภาพลกัษณ์ดูดีในสายตา
ของเพือ่นร่วมงานในสถาบนั ในองคก์ร บุคคลในครอบครัวและบุคคลทัว่ไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัการธุรกิจเครือข่ายผลิตภณัฑค์วามงามและ
สุขภาพ ทาํใหไ้ดข้อ้เสนอแนะจากการศึกษา ดงัน้ี 
 1.  การจดัการธุรกิจเครือข่ายตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการสร้างช่ือเสียงของบริษทัและมีความ
ซ่ือสัตย ์การแบ่งปันผลตอบแทนอย่างยุติธรรม ไม่ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะแชร์ลูกโซ่ เพราะจะทาํให้ผูท่ี้จะเขา้
มาร่วมในธุรกิจขาดความน่าเช่ือถือได ้
 2.  ผลิตภณัฑ์ท่ีจะเขา้สู่ระบบธุรกิจเครือข่ายจะตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพดีเป็นท่ี
ยอมรับ บรรจุภัณฑ์สวยงามดึงดูดความสนใจของผูซ้ื้อ การจัดส่งสินคา้รวดเร็ว จึงจะทาํให้การดาํเนินธุรกิจ
เครือข่ายประสบความสาํเร็จไดใ้นระยะยาว หากสินคา้ไม่มีคุณภาพกจ็ะดาํเนินธุรกิจไดใ้นช่วงเวลาสั้น ๆ 
 3.  การดาํเนินธุรกิจขายตรงควรจดัให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขายให้กบัลูกคา้อย่างจริงใจ และ
เป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้ยอดขาย และใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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 4.  ควรมีการพฒันาแม่ทีมและลูกทีมอย่างต่อเน่ือง ทั้ งในรูปแบบของการศึกษาดูงานและการ
ฝึกอบรม 
 5.  ควรมีระบบการใหร้างวลักบัทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัทีมงาน
ขาย 
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ปัญหาการบริหารร้านค้าปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง2)* 
Problems concerning management of retail stores located in  

Thonbur i market (Sanam Luang 2) 
 

นายธเนศ   เสตะจนัทน์** 
Mr.Thanace  Setachan 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัย เ ร่ืองน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาปัญหาการบริหารร้านค้าปลีกในตลาดธนบุ รี   
(สนามหลวง2)  2) เปรียบเทียบปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) ของผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ แยกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์เปิดร้านขายสินคา้ท่ีแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ผูป้ระกอบการร้านคา้ จาํนวน 192 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี  
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการบริหารร้านค้าปลีกของผูป้ระกอบการร้านค้าในตลาดธนบุรี
(สนามหลวง 2) ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ปัญหาการบริหารร้านคา้
ปลีกของผูป้ระกอบการร้านคา้  ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการเงิน ดา้นการตลาด และดา้นทาํเลท่ีตั้งและร้านคา้ อยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นบุคลากร อยู่ในระดบันอ้ย 2) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกของ
ผูป้ระกอบการร้านคา้ ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลต่างกนั พบว่าผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์การเปิดร้านขายสินคา้ แตกต่างกนั มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมี เพศ แตกต่างกนั มี
ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก  ดา้นบุคลากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ท่ีมี ประสบการณ์การเปิดร้านขายสินคา้ แตกต่างกนั มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก ดา้นการเงิน แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
Abstract 

The objectives of  this research were 1) to study the problems concerning management of  retail stores 
located in Thonburi market (Sanam Laung2) and 2) to compare the problems concerning management of  the 
owners of retail stores when classified by difference in sex, age, educational level, and experience. The sample  
consisted of 192 owners of retail stores. The research tool was questionnaires while statistical processes – 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 633

percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance – were utilized in analysis of 
data.  

The result showed that 1) the overall problems concerning management of the owners of  retail stores 
located in Thonburi market (Sanam Laung2) in 5 aspects were determined at median level. Considered in 
aspects, the result showed that the problems concerning management of the owners of  retail stores in 
environment, finance, marketing, and location aspects were all determined at median level either while in 
personnel aspect was at low level. 2) The comparison result by comparing the problems concerning 
management of the owners of  retail stores classified by difference in personal data found that, there were not 
significant difference at 0.05 when compare the problems concerning management of the owners of retail stores 
overall in 5 aspects, classified by  difference in sex, age, educational level and experience. Considered in 
aspects, there were significant difference at 0.05 when compare the problems concerning management of  the 
owners of  retail stores in personnel aspect, classified by difference in sex. And there were significant difference 
at 0.05 when compare the problems concerning management of  the owners of  retail stores in finance aspect, 
classified by  difference in experiences.  

 
ความนํา 

ยทุธศาสตร์ของการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร คือสร้างกรุงเทพมหานครใหเ้ป็น
เมืองแห่งโอกาส ทุกคนสามารถตั้งตวัและเติบโตได ้หมายถึง ประชาชนสามารถมีสถานท่ีประกอบอาชีพ และทาํ
มาหากินสามารถเติบโตและตั้งตวัได ้โดยวดัผลความสําเร็จของทิศทางการพฒันาท่ี “ความอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพ
พลานามยัสมบูรณ์” ของคน กรุงเทพ ฯ ภายใตพ้ื้นฐานของความพอเพยีงเป็นตวัช้ีวดั 

 สํานกังานตลาด กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานการพาณิชยใ์นสังกดัของกรุงเทพมหานคร ทาํ
หน้าท่ีด้านงานเศรษฐกิจ ดูแลการคา้ขายภายในตลาดในการกาํกบัดูแลของสํานักงานตลาด กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานตลาดเร่งสนองนโยบายผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีสถานท่ี
ประกอบการคา้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย คือ นโยบายจดัสร้างตลาดใหม่ และนโยบายร่วมมือกบัตลาดเอกชน 
และนโยบายปรับปรุงตลาดเก่าโดยจดัสถานท่ีทาํมาคา้ขายใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แกไ้ขปัญหา
หาบเร่แผงลอยบนทางเทา้ใหมี้พื้นท่ีคา้ขายใหม่ รวมทั้งรักษาความเป็นตลาดสด ตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทย 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารและพฒันาตลาด ตลาดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นตลาดเก่า ทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา ปัจจุบนัสํานกังานตลาดไดเ้ร่งดาํเนินการพฒันา และปรับปรุงตลาดในกาํกบัดูแลให้มีรูปลกัษณ์ท่ี
ทนัสมยัภายใต ้นโยบาย สะอาด ปลอดภยั สะดวก ประหยดั  
 ตลาดนดัฝ่ังธนบุรี คือตลาดนดัธนบุรี (สนามหลวง2) เกิดข้ึนมาเน่ืองจากทางกรุงเทพฯ มีโครงการ
จดัสร้างตลาดขนาดใหญ่และสวนสาธารณะในเขตฝ่ังธนบุรีเพื่อใหป้ระชาชนฝ่ังธนบุรีมีสถานท่ีจบัจ่ายสินคา้และ
พกัผ่อน รวมทั้งมีพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมต่าง ๆ จึงเลือกเช่าพื้นท่ีของห้างหุน้ส่วนจาํกดั สวนพฤกษศาสตร์กรุงเทพ ใน
ระยะเวลาเช่า 30 ปี ในพ้ืนท่ีรวม 110 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นสวนสาธารณะ 60 ไร่ พื้นท่ีตลาด 40 ไร่ อาคาร
สาํนกังาน และทางเขา้ 10 ไร่ โดยเปิดใหป้ระชาชนเขา้มาจบัจ่ายตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และใชช่ื้อว่า 
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ตลาดนดัธนบุรี (สนามหลวง 2) โดยเปิดขายของเฉพาะวนัหยดุเสาร์ - อาทิตย ์เท่านั้น จนกระทัง่ถึงสมยั นายสมคัร 
สุนทรเวช เป็นผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ประสงคใ์หจ้ดัเป็นตลาดทั้ง 7 วนั จึงขยายเวลาการขายออกเป็นทุกวนั 
ไม่มีวนัหยดุ พร้อมกบัเปล่ียนช่ือเป็น “ตลาดธนบุรี” เช่นในปัจจุบนั  

ตลาดธนบุรีไดใ้หผู้ป้ระกอบการร้านคา้เช่าพื้นท่ีเพื่อขายสินคา้ และในแต่ละวนั จะมีลูกคา้มาจบัจ่าย
ซ้ือสินคา้เป็นจาํนวนมาก จนในปี พ.ศ. 2548 ตลาดธนบุรีตอ้ง ขยบัขยายพื้นท่ีออกไปเป็นโครงการ 2 โดยสร้าง
เป็นอาคารร้านคา้ถาวร รวมทั้งอาหารสด กลุ่มสินคา้ท่ีขายดีท่ีสุดได้แก่ กลว้ยไม ้ปลาสวยงาม สัตวเ์ล้ียง และ
อาหารตามลาํดบั อย่างไรก็ตามปัจจุบนัเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อาํนาจซ้ือของลูกคา้น้อยลง อาจส่งผลต่อการ
ดาํเนินงานของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีก  ในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2 ) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัญหาการ
บริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) เพื่อนาํผลการศึกษาเสนอผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สาํหรับใชเ้ป็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหา เพือ่พฒันาธุรกิจใหค้งอยูแ่ละมีความเขม้แขง็ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพือ่ศึกษาปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) 
2.  เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) จาํแนกตามขอ้มูล

ส่วนบุคคล 
 

สมมุติฐานของการวจิยั 
 ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล แตกต่าง
กนั 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชศึ้กษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี(สนามหลวง2) ในพื้นท่ีส่วน
เดิม รวมทั้งหมดจาํนวน 3,822 ร้าน เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5% ของจาํนวนประชากร คือ จาํนวน 192 ร้าน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม มี 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การเปิดร้าน
ขายสินคา้  รวมจาํนวน 4  ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก ประกอบดว้ย ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นทาํเลท่ีตั้ง
และร้านคา้ ดา้นการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นการเงิน รวมจาํนวน 30 ขอ้ 

 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั รวมจาํนวน 3 คน เขา้เก็บขอ้มูลตามร้านคา้ปลีกในตลาด
ธนบุรี (สนามหลวง2) ในพื้นท่ีส่วนเดิมแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขตท่ี 1 ประกอบดว้ย โซน 1-2 จาํนวน 837 ร้าน 
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เขตท่ี 2 ประกอบดว้ย โซน 3-4 จาํนวน 1,132 ร้าน และเขตท่ี 3 ประกอบดว้ย โซน5-11จาํนวน 1,853 ร้าน รวม
ทั้งหมดจาํนวน 3,822 ร้าน   สุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี โควตา้(Quota sampling) โดยเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งเขต
ละ 5% ของจาํนวนประชากรในแต่ละเขต คือ เขตท่ี 1 จาํนวน 42 ร้าน เขตท่ี 2 จาํนวน 57 ร้าน และเขตท่ี 3 จาํนวน 
93 ร้าน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจาํนวน  192 ร้าน และสุ่มเลือกตวัอย่างแต่ละเขตดว้ยวิธีสะดวก(Convenience 
sampling) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1. วิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคล โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ  
 2. วิเคราะห์เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)  
 3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก  จาํแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 

 4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนน ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก จาํแนก
ตามขอ้มูลส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง2) สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 67.70 ส่วนท่ีเหลือเป็นเพศชายร้อยละ 32.30   มี
อาย ุ35 ปีถึง 50 ปี ร้อยละ 58.30 รองลงมาอายตุ ํ่ากวา่ 35 ปี ร้อยละ 22.90  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีร้อยละ 53.10 
รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 44.80 และมีประสบการณ์การเปิดร้านขายสินคา้ 1 ปีถึง 5 ปี ร้อยละ 65.60 
รองลงมามากกวา่ 5 ปี ร้อยละ 22.90  

2. ปัญหาการบริหารร้านค้าปลีกในตลาดธนบุรี(สนามหลวง 2) 
ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี(สนามหลวง 2) 

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.62 และเม่ือพิจารณาราย-ดา้น ไดผ้ลดงัน้ี 
 ด้านสภาพแวดล้อม 
 ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี(สนามหลวง 2)  
ดา้นสภาพแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84  เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ปัญหาท่ี
อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความครบถว้นและเพียงพอในการให้บริการของผูบ้ริหารตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 
รองลงมาคือ อาํนาจซ้ือของลูกคา้ลดลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98  
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 ด้านทาํเลทีต่ั้งและร้านค้า 
 ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี(สนามหลวง 2)  
ดา้นทาํเลท่ีตั้ง และร้านคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.58 เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า 
ปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ความเหมาะสมของทาํเลท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69 รองลงมาคือ ความคุม้ค่าใน
การใชพ้ื้นท่ีภายในร้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 
 ด้านการตลาด 
 ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) 
ดา้นการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.65 เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ปัญหาท่ีอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  คือความเพียงพอของการโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.84 รองลงมาคือ สินคา้
ราคาสูงขายยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77  
 ด้านบุคลากร 

 ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี(สนามหลวง 2) 
ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.36 เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่า ปัญหาท่ีอยูใ่นระดบั
น้อย คือ ความเพียงพอของจาํนวนพนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49 รองลงมาคือ ความรู้ในการปฏิบติังานของ
พนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 

 ด้านการเงนิ 
 ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) 

ดา้นการเงิน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.66 เม่ือพิจารณาแต่ละ   ขอ้คาํถามพบว่า ปัญหาท่ีอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คือ การควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 รองลงมาคือ เงินทุนหมุนเวียน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 
 3. การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารร้านค้าปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) จําแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเก่ียวกับปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี 
(สนามหลวง 2) จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การเปิดร้านขายสินคา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยทาํการทดสอบสมมุติฐานดว้ยวิธี t-test สาํหรับตวัแปรอิสระ    ท่ีมี 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)สาํหรับตวัแปรอิสระ    ท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การเปิดร้านขายสินคา้แตกต่าง
กนั มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 เม่ือพิจารณารายดา้นของปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) จาํแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)  ดา้น
บุคลากร จาํแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และผูต้อบ
แบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านค้าปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ด้านการเงิน จําแนกตาม
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ประสบการณ์การเปิดร้านขายสินคา้ท่ีแตกต่างกัน มีปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 
 
การอภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)  อภิปรายผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 

1. จากการศึกษา ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของไพศาล ร้ิวธงชยั ( 2546, หนา้ 125) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพ
ปัญหาและปัจจยัเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ท่ีมีผลต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขต
ภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา่สภาพปัญหาของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาคเหนือในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  

 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี
(สนามหลวง 2) ดงัน้ี  

1.1  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  มีปัญหา
เก่ียวกบัความครบถว้นและเพียงพอในการใหบ้ริการของผูบ้ริหารตลาด รองลงมาคือ อาํนาจซ้ือของลูกคา้ลดลง   

1.2 ดา้นทาํเลท่ีตั้งและร้านคา้ มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  มี
ปัญหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของทาํเลท่ีตั้ง รองลงมาคือ ความคุม้ค่าในการใชพ้ื้นท่ี  ภายในร้าน  

1.3 ด้านการตลาด มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีปัญหา
เก่ียวกบัความเพยีงพอของการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ รองลงมาคือ สินคา้ราคาสูง   ขายยาก  

1.4 ดา้นบุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า  มีปัญหาเก่ียวกบั 
ความเพยีงพอของจาํนวนพนกังาน รองลงมาคือ ความรู้ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

1.5 ดา้นการเงิน มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีปัญหาเก่ียวกบั
การควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงาน รองลงมาคือ เงินทุนหมุนเวียน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของไพศาล ร้ิวธงชยั ( 2546, หนา้ 125) ศึกษาเร่ืองการศึกษา
สภาพปัญหาและปัจจยัเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการร้านคา้ปลีกและคา้ส่งสมยัใหม่ท่ีมีผลต่อร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม
ในเขตภาคเหนือ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของไววิทย ์นรพลัลภ (2546: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การดาํเนินงาน
และปัญหาของร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของฉัฐถกา
มาศ พลศรี(2549: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พนิดา ฟ�กแก�ว (2549, 
หนา้ 71-72)  ศึกษาเร่ืองการดาํเนินงานและป�ญหาของร�านค�าปลีกขนาดเลก็ในก่ิงอาํเภอภูกามยาว จงัหวดั
พะเยา  

ดงันั้นจึงอภิปรายผลว่า ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และมีปัญหาคลา้ยกบัร้านคา้ปลีกขนาดเลก็อ่ืนๆ คือ อาํนาจซ้ือของลูกคา้ลดลง ความเหมาะสมของทาํเล
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ท่ีตั้ ง ความเพียงพอของการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ความรู้ในการปฏิบติังานของพนักงาน เงินทุน
หมุนเวียน และการควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงาน 

 2. จากการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเก่ียวกบัปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก ในตลาดธนบุรี 
(สนามหลวง 2) จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การเปิดร้านขายสินคา้   ท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกใน
ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05   

เม่ือพิจารณารายดา้นของปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) จาํแนกตาม
ขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)  ดา้น
บุคลากร จาํแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั มีปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และผูต้อบ
แบบสอบถาม มีปัญหาการบริหารร้านค้าปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ด้านการเงิน จําแนกตาม
ประสบการณ์การเปิดร้านขายสินคา้ท่ีแตกต่างกนั    มีปัญหาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
นอกนั้นไม่แตกต่างกนั 

 ดงันั้นจึงอภิปรายผลว่า ถึงแมว้่าผูป้ระกอบการร้านคา้จะมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนั ก็มีปัญหา
การบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ถา้พิจารณารายดา้นของ
ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีก พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีเพศต่างกนั จะมีปัญหาการบริหารดา้นบุคลากรต่างกนั 
สาเหตุอาจมาจากคุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละเพศมีความแตกต่างกนั ส่วนผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีมีประสบการณ์
การเปิดร้านขายสินคา้ท่ีแตกต่างกนั จะมีปัญหาดา้นการเงินแตกต่างกนั สาเหตุอาจมาจากประสบการณ์การเปิด
ร้านของผูป้ระกอบการ มีความเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมตน้ทุนในการดาํเนินงานและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) มีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ควรเพิ่มการใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ให้ครบถว้น
และเพียงพอ เช่น มีการประชาสัมพนัธ์สถานท่ีขายสินคา้ประเภทต่างๆใหผู้บ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ให้ทราบ จดั
ตกแต่งพื้นท่ีท่ีเป็นมุมอบัเพื่อดึงความสนใจลูกคา้ หรือมีกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือดึงลูกคา้มาพ้ืนท่ีท่ีลูกคา้ไม่ค่อย
เดิน เป็นตน้  

2. ผูบ้ริหารตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบต่างๆใหเ้หมาะสมมากข้ึน เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการร้านคา้ไดด้าํเนินงานคล่องตวัยิ่งข้ึน เช่น ปรับปรุงการเก็บค่าใชจ่้ายการเช่าพื้นท่ีขาย เป็น
ตน้  

3. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรใหค้วามรู้แก่ผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบั การจดัและตกแต่งร้านใหส้วยงาม การ
ใชพ้ื้นท่ีขายอยา่งคุม้ค่า เทคนิคการกาํหนดราคา และการจดัการทางการเงิน เป็นตน้  

4. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัการจดัหาเงินทุน และจดัหาแหล่งทรัพยากรการผลิตท่ีมี
ราคาถูก ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการร้านคา้  
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5. การใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัดา้นบุคลากรและดา้นการเงินแก่ผูป้ระกอบการร้านคา้  ควรพิจารณา
ความแตกต่างของผูป้ระกอบการร้านคา้ทางดา้นเพศ และประสบการณ์การเปิดร้าน  ขายสินคา้ ตามลาํดบั  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการร้านคา้เก่ียวกบัความช่วยเหลือและบริการต่างๆ  เพื่อเป็น
แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ใหมี้ความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ประสบความสําเร็จ เพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบการร้านคา้ต่อไป 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั เพ่ือเป็น
ขอ้มูลสาํหรับการพฒันาการบริหารตลาดต่อไป 

4. ควรศึกษาปัญหาการบริหารร้านคา้ปลีกในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ในเชิงลึก เพื่อให้ทราบ
ปัญหาโดยละเอียด 

5. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เพื่อ
เป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้พฒันากลยทุธ์ของร้านใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไป 
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Factors suppor ting tour ism at River  Khwere Br idge Kanchanabur i  

 
นายนพดล  จาดป้อม** 

Mr. Noppadol Jadpom  
 
บทคดัย่อ 
           การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์  1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว 
จงัหวดักาญจนบุรี  2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว ของนักท่องเท่ียว  
จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่างคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวบริเวณสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว 
จงัหวดักาญจนบุรี  จาํนวน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  1) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวบริเวณ สะพานขา้มแม่นํ้ าแคว ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียว อยู่ใน
ระดบัมาก       2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว ของ
นักท่องเท่ียว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ ต่างกนัมีความคิดเห็นโดยรวม 
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว และด้านส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียว แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  ตามลาํดบั  นกัท่องเท่ียวท่ีมี อาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ดา้นส่ิง
อาํนวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   นักท่องเท่ียวท่ีมี  
รายได ้ต่างกนั  มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว  ดา้นส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียว  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01และ 0.05  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอาํนวย
ความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
Abstract 
                  The purpose of this research were 1) to study factors supporting tourism at River Khwere Bridge 
Kanchanaburi 2) to compare factors supporting tourism at River Khwere Bridge Kanchanaburi classified by 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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demographic characteristics. The samples in this study were drawn from 302 tourists visiting River Khwere 
Bridge Kanchanaburi  The questionnaire was used as a research tool.  Data were analyzed by using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
                   The findings revealed that 1) factors supporting tourism at River Khwere Bridge overall at high 
level considered item by item found that place for tourism, attraction of place for tourism were in high level   
2) the average comparison results of  factors ’grade supporting tourism at River Khwere Bridge of tourists 
classified by population characteristics were that the tourists who had difference in gender had different overall 
opinions in aspects of facilities in place for tourism , attraction of place for tourism in significant difference 
level at 0.01 and 0.05 respectively ; the tourists who had difference in age had different overall opinions in 
aspect of facilities in place for tourism in significant difference level at 0.05 ; the tourists who had difference in 
revenue had different overall opinions in significant difference level at 0.01. Considered item by item, the place 
for tourism , the attraction of place for tourism are different in significant difference level at 0.01 and 0.05  ; the 
tourists who had difference in career had different overall opinions in aspect of place for tourism, facilities in 
place for tourism in significant difference level at 0.05.  
 
ความนํา 
 “การท่องเท่ียว”  ถูกนิยามว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในฐานะท่ีเป็น
อุตสาหกรรมทาํรายไดใ้หแ้ก่ประเทศเป็นอนัดบัตน้ ๆ ในตารางจดัอนัดบัเป็นอุตสาหกรรมท่ีรัฐใหค้วามสาํคญัมาก 
ถึงกับจัดตั้ งหน่วยงานของรัฐข้ึนมา  เพื่อรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ  มีการ
สนับสนุนทางด้านงบประมาณ เพื่อพฒันาการท่องเท่ียวทั้ งในด้านรูปแบบและเน้ือหาอย่างหลากหลาย  เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ  จึงมีแนวนโยบายท่ีจะใชก้าร
ท่องเท่ียวเป็นมาตรการหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีเห็นถึงความสาํคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
เป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม บทบาทท่ีเด่นชัด
บทบาทหน่ึงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็คือ บทบาทดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแหล่งทาํรายได้ท่ีสําคญัให้กับประเทศในลาํดับต้น ๆ โดยเฉพาะการนําเงินตรา
ต่างประเทศเขา้มาใชจ่้ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
เอกลกัษณ์โดดเด่น มีวฒันธรรมและความเป็นอยู ่มีส่ิงดึงดูดความสนใจและความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจึงเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัประชากรในทอ้งถ่ิน โดยใชท้รัพยากรท่องเท่ียว จาํเป็นตอ้งใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางศิลปวฒันธรรม  

ความสําคญัของการท่องเท่ียวเร่ิมปรากฏชดัเจนในช่วงท่ีประเทศประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยหรือท่ีเรียกสั้น ๆ ว่า “ท.ท.ท.” เป็นองคก์รท่ีรับผิดชอบดา้นน้ีโดยตรง ก็ไดส่้งเสริม
ในเร่ืองของการท่องเท่ียวอยา่งเต็มท่ี เพราะการท่องเท่ียวนอกจากจะทาํใหเ้กิดการผ่อนคลายความเครียดแลว้ ยงั
ช่วยใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างมนุษยชาติเกิดการเปรียบเทียบวฒันธรรม ความเจริญกา้วหนา้ของบา้นเมือง
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เกิดการปรับประยกุตค์วามเจริญกา้วหนา้ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน เกิดการหมุนเวียนใน
ภาวะเศรษฐกิจสังคม รัฐบาลและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้พยายามส่งเสริมให้คนไทยท่องเท่ียว
ภายในประเทศโดยเห็นว่า การท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นเคร่ืองมือทางนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ เป็น
บริการและสวสัดิการทางสังคมท่ีรัฐพึงส่งเสริมและจดัให้ประชาชน เป็นสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐควรสนบัสนุนตาม
แนวนโยบายดา้นการท่องเท่ียวของประชากรขององคก์รสหประชาชาติ และเห็นว่าหากไดด้าํเนินการท่องเท่ียว
ภายในประเทศโดยเหมาะสมจะเป็นรูปแบบหน่ึงของการรักษาท่ีช่วยพฒันาโลกทศัน์ภูมิปัญญาเป็นการยกระดบั
ความคิดจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อแผ่นดินสร้างความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในทรัพยากรและสมบติัทาง
วฒันธรรมของชาติ 

ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมีสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม
มากมาย  ตลอดจนศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี ประวติัศาสตร์ ในแต่ละภาคแตกต่างกนัไป  การศึกษาถึง
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี นบัว่าเป็นส่ิงจาํเป็นเพราะขอ้มูลท่ีไดจ้ะมี
ประโยชนต่์อการพฒันากลยทุธ์และกิจกรรม ในการวางแผนการตลาดใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเท่ียว  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเท่ียวไดดี้ยิ่งข้ึน และเพ่ือเป็นขอ้มูลให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการปรับปรุงและพฒันาการท่องเท่ียว
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. //เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้าแคว จงัหวดักาญจนบุรี 
 2. //เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว  ของนกัท่องเท่ียว จาํแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัจจัยท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานข้ามแม่นํ้ าแคว ของนักท่องเท่ียว จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
   ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มประชาชนท่ีมาท่องเท่ียวสะพานข้ามแม่นํ้ าแคว จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยเฉล่ียสปัดาหล์ะ 1400 คน     
 กลุ่มตัวอย่าง  คือกลุ่มประชาชนท่ีมาท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี เลือกเป็น
กลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย (simple random sampling)   และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตาราง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน   302  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ  
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 ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี  ลกัษณะของ
แบบสอบถาม ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ ลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน   20   
ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมา
ท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จังหวดักาญจนบุรี โดยนําแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างกรอกขอ้มูล 
จาํนวน 302 คน  และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง  โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 19 
- 27 มกราคม 2552  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test  ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ(Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว ของ
นกัท่องเท่ียว  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้ม
แม่นํ้าแคว  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว  จังหวดักาญจนบุรี  
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.32 อาย ุตํ่ากว่า 30 ปี  ร้อยละ 49.67  รองลงมา 
30 ปี – 40 ปี  ร้อยละ  31.46  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 53.64  รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 44.04   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 49.01  รองลงมา 10,000 – 20,000 บาท  ร้อยละ 34.11  อาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  ร้อยละ 65.56  รองลงมา รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 15.56    
 2.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานข้ามแม่นํ้าแคว  จังหวัดกาญจนบุรี จําแนก
ตามด้านต่าง  ๆ
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 นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้ม
แม่นํ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.55) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว 
 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดั
กาญจนบุรี โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกรายการ         
( X = 3.60 – 3.86) คือ 
 1.  ความเก่าแก่ของแหล่งประวติัศาสตร์ 
 2.  ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียว 
 3.  การคมนาคมสะดวก 
 4.  ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บในการไปเท่ียว 
 5.  ความปลอดภยัในการเดินทางไปในสถานท่ีท่องเท่ียว 
 ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเทีย่ว 
 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดั
กาญจนบุรี โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.30)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่นระดบัปานกลางทุก
รายการ ( X = 3.08 – 3.38)  คือ 
 1.  ร้านคา้/ร้านอาหาร/ของท่ีระลึก 
 2.  ความชดัเจนของป้ายแสดงเส้นทาง 
 3.  ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
 4.  สถานท่ีจอดรถ 
 5.  บริการหอ้งสุขาสาธารณะ 
 ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดั
กาญจนบุรี โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ในระดับมาก           
( X = 3.58) จาํนวน  1 รายการ คือ สถานท่ีท่องเท่ียวสะอาดและมีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ   
 และอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.25 - 3.41)  จาํนวน 4 รายการ คือ 
 1.  การใหข่้าวสารการท่องเท่ียวท่ีชดัเจน 
 2.  ราคาท่ีเหมาะสมในการบริการท่ีไดรั้บจากสถานท่ี 
 3.  การไดรั้บขา่วสารการท่องเท่ียวจากส่ือวิทย ุโทรทศัน ์และนิตยสาร 
 4.  มีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวท่ีใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวเม่ือเกิดปัญหาข้ึนขณะท่องเท่ียว 
 ด้านส่ิงดงึดูดใจของสถานทีท่่องเทีย่ว 
 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดั
กาญจนบุรี โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.78)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกรายการ     
( X = 3.50 - 4.10) คือ 
 1.  ทิวทศัน์และบรรยากาศของสถานท่ี 
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 2.  สามารถเดินทางโดยรถยนตแ์ละรถไฟเพือ่ท่องเท่ียว 
 3.  ประเพณี/วฒันธรรม 
 4.  คนทอ้งถ่ินมีอธัยาศยัไมตรีดี พร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียว 
 5.  ร้านคา้ของท่ีระลึกจดัใหอ้ยูใ่นยา่นท่ีนกัท่องเท่ียวแวะซ้ือไดส้ะดวก 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานข้ามแม่นํ้าแคว  จังหวัด
กาญจนบุรี  ของนักท่องเที่ยว จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว  
จงัหวดักาญจนบุรี ของนักท่องเท่ียว  เพศชายและ เพศหญิง พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
สนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าดา้นส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียว แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ
ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว 
ของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีอายตุ่างกนั พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพาน
ขา้มแม่นํ้าแคว  ในภาพรวม  และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว 
ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนั พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้าแคว ในภาพรวม  และพิจารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว 
ของนกัท่องเท่ียว  ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็น  เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียว แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  0.05 
 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว  
ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีอาชีพต่างกนั พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียว
สะพานขา้มแม่นํ้ าแคว  ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
สถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานท่ีท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จังหวดักาญจนบุรี ได้ขอ้มูล
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกใน
สถานท่ีท่องเท่ียว  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ และดา้นส่ิงดึงดูดใจของสถานท่ีท่องเท่ียว  ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
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 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.32 อาย ุตํ่า
กว่า 30 ปี  ร้อยละ 49.67  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 53.64  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 
บาท ร้อยละ 49.01  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  ร้อยละ 65.56   
 2.  ปัจจยัทีส่นับสนุนการท่องเทีย่วสะพานข้ามแม่นํา้แคว  
 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.55)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.75)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ ( X = 3.60 – 3.86)  
 ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบั        
ปานกลาง ( X = 3.30)  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลางทุกรายการ ( X = 3.08 – 3.38)   
 ด้านการประชาสัมพนัธ์ นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.36) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58)  จาํนวน 1 รายการและอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.25 
- 3.41)  จาํนวน 4 รายการ  
 ด้านส่ิงดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็น โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.78)   
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ ( X = 3.50 - 4.10)  
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดวงพร  โรจน์เจริญวฒันา (2543) ศึกษาเร่ือง ทนัคติของผูม้า
ท่องเท่ียวเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิต่อการบริหารจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ผลการศึกษาพบว่า ผูม้าท่องเท่ียวเข่ือนป่า
สักชลสิทธ์ิ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ส่วนบุคคลของผูม้าท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ พบว่า มีประสบการณ์ไปท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืน ๆ มาแลว้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัพบว่า มากกว่า
คร่ึงหน่ึงของผูท่ี้มาท่องเท่ียวมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการอยู่ในเกณฑดี์มาก ( X = 4.77) และมี
ทศันคติต่อการบริหารจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์นภาพรวมค่อนขา้งดี เช่น ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นบริหาร
จัดการแหล่งท่องเท่ียว และด้านคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรับทัศนคติของผูม้า
ท่องเท่ียวเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   มธุวรรณ พลวนั  
(2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการดา้นการท่องเท่ียว: กรณีศึกษา 
ตลาดนํ้ าท่าคา ตาํบลท่าคา อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์
ส่วนบุคคลในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าท่าคา ส่วนใหญ่รู้จกัตลาดนํ้ าท่าคาจากแหล่งขอ้มูลประเภทส่ือบุคคล (เพื่อน/
บุคคลในครอบครัว) เหตุผลท่ีทาํให้ตดัสินใจมาเท่ียวท่ีตลาดนํ้ าท่าคา เน่ืองจากตลาดนํ้ าท่าคาเป็นตลาดนํ้ าท่ีมี
รูปแบบดั้งเดิมคลา้ยคลึงกบัในอดีต ส่วนกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวทาํในขณะมาเท่ียวตลาดนํ้ ามากท่ีสุด คือ การเดิน
เท่ียวชมตลาดนํ้ าและชุมชนริมนํ้ า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากต่อการจดัการดา้นการท่องเท่ียวในดา้นต่าง ๆ 
โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านคุณลักษณะทางกายภาพ 2 เร่ือง คือ สภาพแวดลอ้มทั่วไป ของแหล่ง
ท่องเท่ียว และความสวยงามและความน่าสนใจอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของตลาดนํ้ า และในดา้นบริการการ
ท่องเท่ียว 1 เร่ือง คือ อธัยาศยัของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัการดา้นการท่องเท่ียวใน
ดา้นบริการการท่องเท่ียว 1 เร่ือง คือ ความพอเพียงและความสะดวกในการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ถงั
ขยะและสุขาสาธารณะ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง  และนกัท่องเท่ียวมีความสนใจในการเปิดรับ
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ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว แหล่งท่ีมาขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียวท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้และมีความ
สนใจพิเศษต่อแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติกบัแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษาและวฒันธรรม  โดยมีความพึง
พอใจแตกต่างกนัไป มูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวมาจากเพื่อนหรือญาติ ในการเดินทางนิยมใชเ้ดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัวกลับกลุ่มครอบครัวและญาติ  นักท่องเท่ียวควรจะมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ เน่ืองจาก การท่องเท่ียวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศมีเงินตราหมุนเวียนภายในประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี  ขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัท่องเท่ียว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ควรเพิม่รูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ ในการท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน
กบัการท่องเท่ียวมากข้ึน  
 2 .   ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เ ก่ียวกับสะพานข้ามแม่นํ้ าแควให้มากข้ึนโดยมีการ
ประชาสมัพนัธ์ใชส่ื้อวิทย ุโทรทศัน์ และนิตยสาร และมีศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียวเม่ือเกิดปัญหา
ขณะท่องเท่ียว และมีการให้ข่าวสารท่ีชัดเจน เพ่ือผูป้ระกอบการท่ีมีความสนใจสามารถนาํขอ้มูลมาใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจ ลงทุน ดา้นธุรกิจท่องเท่ียวได ้
 3.  ควรศึกษาถึงปัจจัยในการส่งเสริมการท่องเท่ียว และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวแก่
ประชาชน เพ่ือจะไดพ้ฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดักาญจนบุรีใหดี้ข้ึน 
 4.  ควรมีการปรับปรุงในดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บันักท่องเท่ียว และความปลอดภยัในการ
ท่องเท่ียว มีบริการสถานท่ีจอดรถ หอ้งสุขาสาธารณะ ร้านคา้ และความชดัเจนของป้ายบอกเสน้ทาง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี 
 2.  ทศันคติของผูม้าท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้าแคว จงัหวดักาญจนบุรี 
 3.  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวสะพานขา้มแม่นํ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 648

 
 
 

บรรณานุกรม 
กนกวรรณ  ดุงศรีแกว้. (2549). การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี :บ้านวังนํ้ามอก 

อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2540). รายงานสถติิประจําปี 2540. กรุงเทพมหานคร : กองสถิติและการวิจยั การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 

ไชยยงค ์เจริญเมือง.(2541).การจัดกลุ่มทัศนาจรไปต่างประเทศ.ในคู่มือมัคคุเทศก์.   กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พ
ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง. 

บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา. (2548). การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน. กรุงเทพมหานคร : ศูนยว์ิชาการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย. 

สุวฒัน์  จุธากรณ์และ รุ่งทิพ ว่องปฏิการ. (2544). ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว. นนทบุรี : 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

เสรี  วงษม์ณฑา. (2542). การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์. 
อาภสันนัท ์ แกว้สว่าง. (2545). พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยทีม่ีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ: ศึกษาเฉพาะ

ประชากรใน เข ตก รุ ง เทพมหานคร .  วิ ทย า นิพน ธ์  ป ริญญาบ ริหาร ธุ ร กิ จมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

Best, John W. and Kahn, James V. (1998). Research in education. (8th ed.). Singapore : Allyn and Bacon. 
Harris, Mary B. (1998). Basic statistics for  behavioral science research. (2nd ed.). Singapore :Allyn and 

Bacon. 
Krejcie, Robert V. and Morgan, Earyle W. (1970). Educational and psychological measurement. New York : 

McGraw-Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 649

 
 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของผู้บริโภค  
ในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร* 

Factors that influenced computer buying are consumers at  
Bang Sue District, Bangkok 

 
นายปรก  ชูจันทร์** 

Mr. Prok Chuchan  
บทคดัย่อ 
           การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของ
ผูบ้ริโภค ในเขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของผูบ้ริโภค ในเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างคือประชาชน
ท่ีมาซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 169  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ของผูบ้ริโภค  จาํแนกตามลกัษณะประชากร พบว่า  1) ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ  
อายุ  และระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในภาพรวมไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายุ ต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในภาพรวมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
Abstract 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 The objective of this research is to study and compare the influences on consumer computer 
buying at Bang Sue District, Bangkok, classified by demographic characteristics.  The sample in this research 
was 169 people who purchased computers at Bang Sue District, Bangkok.  The research questionnaire was used 
as a research tool.  Data were analyzed by using  frequency percentage, mean, standard deviation, t-test and 
analysis of variance.  
 The findings revealed that consumers have several factors overall that influenced computer buying. 
All factors influencing computer buying and the comparison results classified by population characteristics are      
1)  The consumers with different gender, age and education overall had no significant difference in opinions 
to buy computer, and considered item by item, factors had significant difference level at 0.05. 2) The consumers 
with different salary (the average revenue per month), and occupation had an opinion  to buy computers had 
overall significant difference level at 0.01, and considered item by item. The price of computer and 
distribution opportunity influenced computer buying for the consumers with different salary had significant 
difference level at 0.01. And the promoting market influenced computer buying for the consumers with 
difference occupation had significant difference level at 0.05.  
 
ความนํา 
                  ปัจจุบนัตลาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมีการขยายตวัเป็นอยา่งมาก น่ืองจากมีปัจจยัเก้ือหนุน
อยูห่ลายประการ และมีผลต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยท์ั้งในทางตรงและทางออ้ม ทาํให้คอมพิวเตอร์กลายเป็น
ส่ิงของจําเป็นอย่างหน่ึงท่ีมนุษยไ์ม่สามารถเล่ียงได้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสําคญัอนัหน่ึงท่ีจะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจในยุคปัจจุบนัและในอนาคตขา้งหนา้ เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการจดัเก็บ ความแม่นยาํ มีความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มูลสูง  เทคโนโลยี
ทางดา้นคอมพิวเตอร์มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในเร่ืองของประสิทธิภาพท่ีมีการพฒันาดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
กระแสการคา้ยคุโลกาภิวฒันท่ี์มีการบริโภคข่าวสารขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน โดยตอ้งอาศยัอุปกรณ์ทางดา้นคอมพิวเตอร์
เพือ่ช่วยใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาและจดัการขอ้มูล รวมถึงความนิยมในการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตท่ี
เติบโตอยา่งมากข้ึนควบคู่กนัดว้ย 
 เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ  มากมายไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (economic activities) หรือกิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ (non-economic activities) 
ความตอ้งการใชค้อมพิวเตอร์กระจายเขา้สู่ในหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน หน่วยงาน
ของรัฐ สถานศึกษาหรือแมแ้ต่ภายในครัวเรือน จะเห็นว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นในการดาํเนิน
ธุรกิจทุก ๆ ประเภท เพ่ือการต่อสู้ทางการแข่งขนัในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูค้นใน
สังคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เขา้มามีบทบาทสําคญักบัการดาํเนินชีวิตของคนไทยมากข้ึนเร่ือย ๆ  และมีการ
พฒันาทางสารสนเทศอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงทาํใหป้ริมาณการซ้ือคอมพิวเตอร์ และศูนยบ์ริการซ่อมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
เกิดข้ึนมากมาย รวมทั้งมีการขยายตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ปี  ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึง
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การเพิ่มข้ึนของศูนยบ์ริการดังกล่าวทาํให้ลูกคา้มีโอกาสเลือกซ้ือหรือเลือกใช้บริการจากศูนยบ์ริการท่ีมีความ
แตกต่างกนัไป เป็นส่ิงท่ีทางศูนยบ์ริการจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและคาํนึงถึงลูกคา้หรือผูบ้ริโภค   
 ธุรกิจเก่ียวกบัร้านคอมพิวเตอร์มีทั้งการเลือกซ้ือเคร่ืองใหม่และการใหบ้ริการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มข้ึนอย่างมาก ทาํให้การแข่งขนัของตลาดทวีความรุนแรงมากข้ึน มีการ
แข่งขนัทั้งในด้านคุณภาพ ความสามารถและราคาของการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ในเขตบางซ่ือมีร้านท่ี
จาํหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยูเ่ป็นจาํนวนมาก  จึงทาํใหเ้กิดแนวความคิดท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอร์  ในเขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  ว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลให้ลูกคา้เขา้มาเลือกใช้บริการร้าน
คอมพิวเตอร์  และเพือ่ศึกษาความแตกต่างในเร่ืองของการใหบ้ริการเพื่อเป็นจุดสนใจในการดึงดูดลูกคา้   ใหลู้กคา้
เกิดความพอใจหลงัการขายและใชบ้ริการ  และนาํผลหรือขอ้มูลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง
ในการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นท่ียอมรับสาํหรับลูกคา้ และทนัต่อสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
 2.//เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั     
   ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นประชาชนท่ีมาซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
โดยเฉล่ียประมาณจาํนวน 300 คนต่อเดือน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการศึกษา  คือประชาชนท่ีมาเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในเขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย (simple random sampling)  และกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, p.608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน   169  คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบัดงัน้ี  
 1.  การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
 2.//การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม  ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี   
แบบสอบถามมี  2  ส่วนคือ 
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  และ อาชีพ 
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 ส่วนท่ี 2  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน  26  ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมา
เลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล 
จาํนวน 169 คน และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 169 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 
100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  และ 
F-test  ดงัน้ี 
  1.//วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ของ
ผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์   จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Differnce (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.46 อาย ุ20 ปี – 30 ปี  ร้อยละ 84.02  รองลงมา 
31 ปี – 40 ปี  ร้อยละ  13.61  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 79.29  รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.16   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 46.75  รองลงมาตํ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 27.22  อาชีพ 
พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  ร้อยละ 52.07  รองลงมา นิสิต/นกัศึกษา ร้อยละ 25.44  
 2.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
จาํแนกตามด้านต่าง  ๆ
 ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.16) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านผลิตภณัฑ์ 
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 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.69) จาํนวน   1 ขอ้ คือ ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และอยูใ่นระดบัมาก   
( X = 3.93-4.47)  จาํนวน 5 ขอ้  โดยมีคา่เฉล่ียตามลาํดบั คือ 
 1.  ความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ 
 2.  ความชาํนาญและเช่ียวชาญของพนกังาน 
 3.  การใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ และการดูแลลูกคา้ 
 4.  ความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ือง 
 5.  ความทนัสมยัของเทคโนโลยใีนการใหบ้ริการ 
 ด้านราคา 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.84 – 4.44) ทุกขอ้  5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
 2.  ความชดัเจนของราคาค่าบริการ เช่น มีป้ายราคาติดไวส้ามารถมองเห็นได ้
 3.  ราคาของสินคา้ อุปกรณ์ และค่าบริการมีมาตรฐาน 
 4.  สามารถตรวจสอบราคาไดทุ้กเม่ือท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 5.  มีบริการผอ่นชาํระ และชาํระดว้ยบตัรเครดิต 
 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภค  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.59) จาํนวน 1 ขอ้ คือ การเดินทางมาใชบ้ริการสะดวก   อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.99 
- 4.36)  จาํนวน 2  ขอ้  คือ 1.  ทาํเล ท่ีตั้งของสถานท่ี   2.  มีสถานท่ีสาํหรับใหลู้กคา้ระหว่างรอรับบริการ  และอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 3.46)  จาํนวน 1 ขอ้ คือ มีบริการรับ-ส่งเคร่ืองถึงบา้น  โดยมีค่าเฉล่ียตามลาํดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภค มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.74) จาํนวน 1 ขอ้  คือ มีใบรับประกนัเคร่ืองท่ีระบุวนัหมดรับประกนัท่ีแน่นอน และ
มีช่ือ/เบอร์ ท่ีสะดวกในการติดต่อ 
 และอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74 – 4.49)  จาํนวน 7 ขอ้  5 อนัดบัแรก คือ 
 1.  มีแถมบริการติดตั้งโปรแกรม และตรวจสอบสภาพ 
 2.  มีพนกังานใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
 3.  มีรายการส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม 
 4.  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการ มีความถูกตอ้ง ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 
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 5.  บุคลิกภาพและการตอ้นรับของพนกังานเป็นกนัเอกง และน่าเช่ือถือ 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ของผู้บริโภค 
จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ของ
ผูบ้ริโภค เพศชายและ เพศหญิง พบว่า  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์ ในภาพรวม 
ของผูบ้ริโภค และพจิารณาเป็นรายดา้น ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.2//ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายุต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภค ท่ีมีอายตุ่างกนั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ่างกนั มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ในภาพรวม  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้น
การส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
 ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01   
 ดา้นผลิตภณัฑ ์  ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภค ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือก
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในภาพรวม แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
 ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ผูบ้ริโภค ท่ีมีอาชีพต่างกนั     มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภปิรายผล 
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 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ไดข้อ้มูล
เก่ียวกบัผูบ้ริโภคประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ  และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควรนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.46 อาย ุ20 ปี – 30 
ปี  ร้อยละ 84.02  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 79.29  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 
46.75  อาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  ร้อยละ 52.07   
 2.  การวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร  
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.16)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงลาํดบัจากค่ามากไปน้อย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( X = 4.21)   ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ( X = 4.20)  ดา้นการส่งเสริม ( X = 4.14) 
และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X = 4.10)   
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นาถฤดี  อามระดิษฐ ์(2548) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยี่ห้อ IBM ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า พนกังานท่ี
ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ดา้นทศันคติของ
ผูบ้ริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาด มีทศันคติดีต่อรายดา้นผลิตภณัฑร์วม ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการ วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัท่ีสุดในการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ
ใชท้าํงานท่ีต่อเน่ืองกบัท่ีทาํงาน ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นปัจจุบนัไม่เคยมีปัญหา เม่ือเคร่ืองมีปัญหาส่วนใหญ่
นาํไปซ่อมท่ีร้านตวัแทนจาํหน่ายเคร่ือง ขอ้มูลท่ีนาํมาใชป้ระกอบในการตดัสินใจซ้ือ ไดข้อ้มูลจากเพื่อน/ญาติพี่
นอ้ง/สมาชิกในครอบครัว และส่ือจากนิตยสารคอมพิวเตอร์จูงใจมากท่ีสุด การลดราคาเคร่ืองเป็นรายการส่งเสริม
การตลาดท่ีจูงใจมากท่ีสุด ลกัษณะการซ้ือคอมพิวเตอร์ดว้ยเงินสด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บงกช  พานาํมา 
(2548) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ี
หา้งพนัธ์ุทิพยพ์ลาซ่า พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีตั้ง และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการต่อปี และดา้นความพึง
พอใจโดยรวมหลงัจากไดรั้บบริการ 
 3.  การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ของผูบ้ริโภค 
เพศชาย และเพศหญิง ระดบัการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   
 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย  มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเลือกซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกนั ด้าน ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 
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 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ ต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พงษศ์กัด์ิ  ดีเสมอ (2545) ศึกษาเร่ือง การสาํรวจปัจจยัท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คท่ีห้างพนัธุ์ทิพย  ์พลาซ่า ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคใช้ปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คท่ีห้างพนัธ์ุทิพย์พลาซ่า ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ กลัปังหา  ตรองพาณิชย ์ (2541) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือก
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า สภาพทัว่ไปของธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศ
ไทย จาํแนกตามประเภทของผูป้ระกอบการได ้3 ประเภท คือ บริษทัผูผ้ลิต บริษทัผูจ้าํหน่าย และบริษทัท่ีปรึกษา
และในบริการทางด้านซอฟท์แวร์  และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พบว่า 
ผูบ้ริโภคส่วนมากมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไวใ้ชง้าน และไม่มีความจงรักภกัดีในตราสินคา้ นอกจากน้ียงัชอบ
รูปแบบการส่งเสริมการขาย แถมบริการต่าง ๆ มากท่ีสุด และ ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ราคา และ
บริการหลงัการขาย มีอิทธิพลต่อการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และควรมีศูนยบ์ริการซ่อมคอมพิวเตอร์
ใหก้บัลูกคา้ ควรเนน้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญหรือความถนดัเฉพาะทาง มีความรักในการ
ให้บริการ เพื่ออาํนวยความสะดวกในการบริการให้กบัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ รวมทั้งควรมีความสะดวกรวดเร็ว 
เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในการใหบ้ริการ และควรส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้น 
ตรงต่อเวลา ทาํใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้ าอีก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขตบางซ่ือกรุงเทพมหานคร  
ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของผูบ้ริโภค ผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ด้านผลิตภัณฑ์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควรมีประสิทธิภาพ และมีความทนัสมัยทางด้านของ
เทคโนโลยใีนการใหบ้ริการ การให้คาํแนะนาํต่าง ๆ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ และความชาํนาญและ
เช่ียวชาญของพนกังานท่ีใหบ้ริการ ควรมีการปรับปรุงใหดี้มากข้ึน เพือ่ดึงดูดใจใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือหรือใชบ้ริการ 
 2.  ดา้นราคา ควรมีการจดัโปรโมชัน่สาํหรับลูกคา้ มีการตั้งราคาใหช้ดัเจน เป็นมาตรฐาน และดึงดูดใจ 
ไม่ควรตั้งราคาใหสู้งเกินไป เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ มีส่วนลดสาํหรับสมาชิก เพื่อดึงดูดลูกคา้เป็นลูกคา้
ประจาํ และมาตรฐานของสินคา้และอุปกรณ์ท่ีมีไวบ้ริการลูกคา้ มีการรับประกนัในสินคา้ท่ีถูกกว่าร้านอ่ืน  ราคา
สินคา้ชนิดเดียวกนัถูกกวา่ร้านอ่ืน ราคาจูงใจใหซ้ื้อสินคา้ และราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 
 3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ควรมีการเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม้ากข้ึน ควรเนน้ดา้นทาํเล
ท่ีตั้ง การเดินทางมาใชบ้ริการมีรถประจาํทางผา่น โดยมีบริการส่งเคร่ืองใหลู้กคา้ท่ีเป็นสมาชิกถึงบา้น  พื้นท่ีนัง่รอ
รับบริการ และพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวก และปลอดภยั และ การอาํนวยความสะดวกของพนักงานในร้าน 
เพือ่ท่ีจะทาํใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกสบาย 
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 4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรเนน้เก่ียวกบัการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ ใหมี้ความถูกตอ้ง 
ชดัเจน ควรมีการจดัทาํแผ่นพบั หรือใบปลิว มาใชใ้นการส่งเสริมการตลาด พร้อมทั้งมีการจดัทาํบตัรสมาชิกให้
ลูกคา้สามารถนาํไปเป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้ การแนะนาํสินคา้โดยพนกังาน ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีความสนใจ
ในการปรับปรุงในส่วนน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1.  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขตอ่ืน ๆ กรุงเทพมหานคร 
 2.  ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู ้บริโภค  เขตอ่ืน  ๆ  
กรุงเทพมหานคร 
 3.  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาของผู้ปกครอง    
โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ์)  สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม* 
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Watyai Rachapong School under   Thetsaban Mueang Samutsongkhram  
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้กครองต่อปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาของผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ์)  ในปีการศึกษา 2549 
จาํนวน 121  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนโดยใชค่้าเฉล่ียของประชากร 
   ผลการวิจยั  พบว่าความคิดเห็นของผูป้กครองต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาของ
ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 4 
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาํดับดังน้ี  ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และดา้นการบริหารงานบุคคล  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผูป้กครองต่อปัจจยัการ
บริหารท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้โรงเรียน พบว่า สถานภาพของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพ ระดบัการศึกษา
และรายไดท่ี้ต่างกนั มีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อแตกต่างกนั ผูป้กครองท่ีมีระดบัชั้นของนกัเรียนใน
ความปกครองต่างกนั มีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อแตกต่างทุกระดบัชั้น 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to study and compare the opinions of parents on factors 
affected to enroll their children in primary level at Thetsaban Watyai Rachapong School under Thetsaban 
Mueang Samutsongkhram. The population was 121 parents. The questionnaire was an instrument for collecting 
data. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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 The results of the research  were found that the level of parents’ opinions on factors affected to 
enroll their children in primary level at Thetsaban Watyai Rachapong School under Thetsaban Mueang 
Samutsongkhram were at high level in overall, general management, academic management, budget 
management and human resource management, respectively. To compare the parents’ opinions on factors 
affected to enroll their children in primary level found that the different of status, occupation, education level 
and revenue were different and the different class level of their children were also different. 
 
ความนํา 
 องคป์ระกอบทางดา้นความรู้อยา่งสูงของคน หรือท่ีเรียกว่า ทุนทางปัญญาของมนุษย ์คือการศึกษา 
ความรู้จึงกลายเป็นสินคา้ท่ีทาํรายไดอ้ยา่งมหาศาลใหก้บัประเทศท่ีมีพลงัทางปัญญา ดงันั้นผูมี้หนา้ท่ีจดัการศึกษา
ในระดบัประถมศึกษาซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนัจะเป็นผลนาํไปสู่การศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปนั้นถา้เด็ก
ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ต่อการศึกษาในระดบัพื้นฐานท่ีดีแลว้โอกาสของเด็กท่ีไดรั้บการพฒันาครบทุกดา้นทั้งดา้น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม จะส่งผลต่อเน่ืองไปยงัอนาคตของเด็กและอนาคตของชาติต่อไป (อมรวิชช ์
นาครทรรพ, 2545, หนา้4) และการศึกษาซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยใ์หส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ตนและดาํเนินชีวิตร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างมีสันติสุขและกลมกลืนกับธรรมชาติสามารถเก้ือหนุนการพฒันา
ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้และสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมการเมืองและ
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน บทบาทและสถานภาพของประเทศ
ไทยในประชาคมโลก (เกียรติชยั พงษพ์าณิชย,์ 2544, หนา้25) 
  ในการพฒันาประเทศทรัพยากรมนุษย ์(human resources) นบัไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด
อยา่งหน่ึงทั้งน้ีเพราะมนุษยเ์ป็นผูก้าํหนดแผนงานพฒันาคนใหมี้ความรู้ความ สามารถในการดาํรงชีวิตท่ีดีมีคุณภาพเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม  สามารถปรับตวัไดจ้ากผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีหลัง่ไหล
เขา้มาอยา่งรวดเร็ว จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารส่ือสาร ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่า มีผลทาํใหมี้
การเปล่ียนแปลงอย่างมากทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง การปกครอง ดงันั้นเม่ือคนไดรั้บการ
พฒันาสมดุลเหมาะสม มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ีของตน พวกเขาเหล่านั้นก็จะมีส่วนใน
การพฒันาประเทศชาติตามศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 
 การพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบันานาประเทศนั้น ส่ิงสําคญัท่ีสุดคือ การท่ีจะตอ้ง
พฒันาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิต เป็น
กระบวนการพฒันาใหค้นมีความรู้ ความสามารถ ความคิดและทกัษะ รวมทั้งเป็นกระบวนการท่ีสร้างองคค์วามรู้ 
สามารถสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืได ้ 

ปัจจุบนัการจดัการศึกษานั้นโรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีดาํเนินการจดัการศึกษาให้เป็นไปตามเป็น
หมายและวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของชาติ โดยมีบุคลากรหลายฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะ
ผูป้กครองนักเรียนและชุมชน ซ่ึงใกลชิ้ดกบัโรงเรียนย่อมท่ีจะสามารถส่งเสริมสนับสนุนในการจดัการศึกษา 
รวมทั้งดา้นการแกปั้ญหาพฤติกรรมนักเรียนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา การให้ความร่วมมือเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่      (ราชพงษ)์ซ่ึงเป็นโรงเรียนของชุมชนวดัใหญ่และมี
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ความใกลชิ้ดกบัชุมชนนั้นหากโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนย่อมส่งผลให้สามารถจัด
การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ ของผูป้กครองนักเรียนท่ีจะส่งเด็กนักเรียนเขา้ศึกษาท่ี
โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์  

ปัจจุบนัทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ไดมี้การสนบัสนุน
ทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน โดยได้สร้างตึกใหม่และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความสวยงามมากข้ึน มี
ห้องปฏิบติัการต่าง ๆ  เช่น ห้องปฏิบติัการทางภาษา  ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  ห้องโสตทศันศึกษา ห้องดนตรีไทย ห้อง
วิทยาศาสตร์  มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีตรงกบัสาขาวิชาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองซ่ึงทางโรงเรียนมีความพร้อมในการรับนกัเรียนในปริมาณท่ีมากข้ึนและขณะน้ีโรงเรียนเทศบาลวดั
ใหญ่(ราชพงษ)์ไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการในระดบัภาคและระดบัประเทศมาข้ึนซ่ึงโรงเรียนไดมี้การประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชน
ไดรั้บทราบเพราะสาเหตุดงักล่าวโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่  (ราชพงษ)์ ซ่ึงเป็นโรงเรียนของชุมชนจึงมีความตอ้งการให้
ประชาชนในชุมชนส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนมากข้ึน  ดงันั้นผูว้ิจยัเห็นว่า ในการท่ีผูป้กครองตดัสินใจส่ง
บุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ นั้นย่อมตอ้งมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนัไป   ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยทางการบริหารการศึกษาท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดับประถมศึกษาของ
ผูป้กครองโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์  สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดว้ยหวงัว่าองคป์ระกอบของ
ปัจจยัการส่งบุตรหลานท่ีไดจ้ากผูป้กครองนั้นจะเป็นพื้นฐานสําหรับการจดัการศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการ
บริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนแก่ผูป้กครองซ่ึงจะส่งผลต่อความ
ร่วมมือระหวา่งผูป้กครองและโรงเรียนมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
     1.  เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาของผูป้กครอง 
โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
      2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครอง ต่อปัจจยัการบริหารท่ีมีผลในการส่งบุตรหลาน
เขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาของผูป้กครอง โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ(่ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดแ้ละชั้นเรียนของนกัเรียนในความปกครอง 
 
สมมติฐานการวจิยั 
              1.  ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาของผูป้กครอง 
โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ แตกต่างกนั 
       2.  ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาของ
ผูป้กครอง โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ แตกต่างกนั 
       3.  ผูป้กครองท่ีมีรายไดต่้างกนั มีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาของผูป้กครอง
โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ แตกต่างกนั 
       4.  ผูป้กครองท่ีมีระดบัชั้นของนกัเรียนในความปกครองต่างกนั มีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา
ระดบัประถมศึกษาของผูป้กครองโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ แตกต่างกนั 
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ประชากร   
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาจาก ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โรงเรียน
เทศบาลวดัใหญ(่ราชพงษ)์  สงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 121 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

    การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) สาํหรับเก็บขอ้มูลจากผูป้กครอง
นกัเรียน 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน 
                  ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถามเก่ียวกับ  
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ของผูป้กครอง (เฉล่ีย / เดือน) และระดับชั้ นของนักเรียนในความปกครอง
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check-list) 
     ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถม ศึกษา
ในโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ สงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    
  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
(1)  นาํแบบสอบถามไปใหผู้บ้ริหารโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์เพื่อแจกแก่ผูป้กครองและ

ดาํเนินการไปรับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนดว้ยตนเอง 
(2)  ไดรั้บแบบสอบถามคืนจาํนวน  121  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 
(3) นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และดาํเนินการจดัทาํตามขั้นตอนการ

วิจยัต่อไป 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบ และวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์คาํนวณทางสถิติสาํเร็จรูป มีขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยนาํขอ้คาํถามตอนท่ี 1 มาแจกแจง

ความถ่ีและหาค่าร้อยละ และนาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงทา้ยตาราง   
2.  ขอ้มูลความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อสภาพการบริหารงานของ โรงเรียน เทศบาลวดั

ใหญ่(ราชพงษ)์ สงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
                         2.1  นาํขอ้มูลท่ีไดใ้นตอนท่ี 2 มาหาค่าเฉล่ีย ( )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) เพื่อหา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษา ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ 
(ราชพงษ)์ สงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
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                         2.2  เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียน ต่อปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อการส่ง
บุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษา ของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม เก่ียวกบัสถานภาพของผูป้กครอง จาํแนกตามอาชีพและระดบัชั้นของนกัเรียน  
 
สรุปผลการวจิยั 
 การวิเคราะห์ผลขอ้มูล ปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาของผูป้กครอง
นกัเรียน โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์  ปีการศึกษา  2549  ผลการวิจยัสรุปได ้  ดงัน้ี 
    1.  ผลการวิจยัดา้นภูมิหลงัของผูป้กครองนกัเรียน พบว่า ผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบั
ประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีอาชีพรับรับจา้งและคา้ขาย 
ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีและมีรายไดต้ํ่ากวา่ 5,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ 

     2.  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่  (ราชพงษ)์ สังกดั
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีดงัน้ี 
       2.1  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อปัจจยัการบริหารงานโรงเรียนวดัใหญ่(ราชพงษ)์ ท่ี
มีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้เรียน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทั้ง  4  ดา้น เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
ผูป้กครองมีความคิดเห็นเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี  คือ  ดา้นการบริหารทัว่ไป  ดา้นบริหารวิชาการ  ดา้น
การบริหารงบประมาณ  และดา้นการบริหารงานบุคคลตามลาํดบั 

  2.2  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ ดา้น
การบริหารงานทัว่ไป พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารดา้นการบริหารงานทัว่ไปอยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง โรงเรียนเปิดโอกาสให้
ชุมชนมาใชส้ถานท่ีของโรงเรียนรองลงมาคือโรงเรียนมีการจดักิจกรรมทางดา้นกีฬา และอนัดบัตํ่าสุดคือโรงเรียน
มีการรายงานผลการตรวจสุขภาพของนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบเป็นประจาํ 

 2.3  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ ดา้น
การบริหารงานวิชาการ พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารดา้นการบริหารงานวิชาการ
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง  โรงเรียนมีการจดั
หอ้งเรียนทาํกิจกรรมต่างๆ ในสภาพท่ีดีเหมาะสม เช่น หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งดนตรีไทย-
สากล หอ้งการเรียนการสอน รองลงมาคือ  โรงเรียนมีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนเหมาะสม ทนัสมยัและ
อนัดบัตํ่าสุดคือโรงเรียนมีช่ือเสียงดา้นการเรียนการสอน 

 2.4  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัใหญ่(ราชพงษ)์  ดา้น
การบริหารงานงบประมาณ พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารด้านการบริหารงาน
งบประมาณอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง 
โรงเรียนมีการใชจ่้ายงบประมาณเพ่ือให้ผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดรองลงมาคือ โรงเรียนใชจ่้ายงบประมาณ
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และอนัดบัตํ่าสุด คือ โรงเรียนจดัทาํแผนงบประมาณล่วงหน้าตลอดปีการศึกษาได้
เหมาะสม    
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  2.5  ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียนวดัใหญ่(ราชพงษ)์  ดา้น
การบริหารงานบุคคล พบว่า ผูป้กครองได้มีความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารดา้นการบริหารงานบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูป้กครองมีความคิดเห็นมากท่ีสุดในเร่ือง ครูได้รับการพฒันาให้
ความรู้ความสามารถอยา่งสมํ่าเสมอรองลงมาคือ  โรงเรียนจดัครูใหส้อนตรงตามความรู้ความสามารถ และอนัดบั
ตํ่าสุดคือโรงเรียนไดว้่ากล่าวตกัเตือนหรือลงโทษครูท่ีปฏิบติัตนไม่เหมาะสม  
                 3. ผลการเปรียบเทียบ ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัการบริหารท่ีมีผลในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบั
ประถมศึกษาของผูป้กครอง โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง มีดงัน้ี 

           3.1  สถานภาพของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนั โดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีอาชีพ
ต่างกนัมีความคิดเห็นในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ 
แตกต่างกนัโดยพิจารณาจากคา่เฉล่ียของผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขายมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจา้ง  
           3.2   สถานภาพของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียน
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดั
ใหญ่ (ราชพงษ)์ แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี
มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
           3.3   สถานภาพของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้างกนัโดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายได้
ต่างกนัมีความคิดเห็นในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ 
แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต้ํ่ากว่า 5,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายได ้5,001 – 10,000 บาท และมากกวา่ 10,000  
           3.4   สถานภาพของผูป้กครองท่ีมีนกัเรียนในความปกครองระดบัชั้นต่างกนัมีความคิดเห็นในการ
ส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ แตกต่างกนัในทุกระดบัชั้น 
 
อภปิรายผล 
    จากผลการวิจยั  ทาํใหท้ราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง
นกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
     1.  ผลการวิจยัดา้นภูมิหลงัของผูป้กครองนกัเรียน พบว่า ผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบั
ประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม มีอาชีพรับรับจา้งและคา้ขาย 
ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและมีรายไดค่้อนขา้งนอ้ย  ซ่ึงทาํใหพ้บว่า โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ 
เป็นโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และเป็น  โรงเรียนของรัฐบาลท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการศึกษาในระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการศึกษา และทางโรงเรียนไม่ไดจ้ดัเก็บค่าธรรมเนียม
อย่างอ่ืน หรือมุ่งจัดการศึกษาเพื่อมุ่งหวงัผลกาํไร ซ่ึงค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนๆ ก็ไม่ได้เป็นภาระกับผูป้กครองมาก
จนเกินไป เพราะโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ ตอ้งการมุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพทางการศึกษาของผูเ้รียน โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล  สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และความตอ้งการของ
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ผูป้กครองและเป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป  ดงันั้นผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ย การศึกษาไม่สูงนกัจึงส่งบุตรหลาน
เขา้โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์  เป็นส่วนใหญ่ 

   2.  ปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาของผูป้กครองโรงเรียน
เทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
          ผูป้กครองนักเรียนได้ให้ความสําคญักับปัจจัยการบริหารโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ์) 
สงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้ง  4  ดา้น  อยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียมากทุกดา้น ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
                        2.1  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน   เทศบาลวดั
ใหญ่ (ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้ความสาํคญัดา้นการบริหารงานทัว่ไปเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยให้
ความสําคญัเร่ือง โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมาใช้สถานท่ีของโรงเรียน มีการจดักิจกรรมทางด้านกีฬาและ
อาคารต่าง ๆ ในโรงเรียนมีความมัน่คงปลอดภยั ขอ้คน้พบ ดังกล่าวสอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9  เก่ียวกบัหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนในการจดัการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์รต่างๆจะไดรั้บการ
ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมเสนอแนะ กาํกบัติดตาม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม 
สอดคลอ้งกบั ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2538, หนา้ 25-62) สรุปเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของการศึกษาท่ีมีต่อสังคม
มีอยู่ 4  ประการ  คือ 1) ถ่ายทอดความรู้ ศิลปะ วิทยาการต่างๆ ให้แก่ชุมชน 2)  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี 3) รับใชแ้ละใหบ้ริการแก่สังคมตามท่ีตอ้งการ และ 4) เปล่ียนแปลงสังคม  และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บุษกร  กรพิทกัษ ์(2546, หนา้ 30)  ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการเลือกสถานศึกษาใหก้บับุตรหลานเขา้ศึกษาต่อ คือ อาคารเรียนมีความมัน่คงถาวร ทาสีหรือนํ้ ามนั
เรียบร้อย ห้องเรียนเป็นสัดส่วน สภาพใช้การได้ดีสะดวกต่อการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
โพธิญาณ  กา้นจกัร (2547 , หนา้ บทคดัยอ่) ความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
บา้นประคาํดง อาํเภอคูเมือง  จังหวดับุรีรัมย  ์ด้านการบริหารงานทัว่ไปอยู่ในระดับมาก และอนัดับตํ่าสุดคือ   
โรงเรียนมีการรายงานผลการตรวจสุขภาพของนกัเรียนใหผู้ป้กครองทราบเป็นประจาํ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนนอ้ยท่ีสุด ดงันั้น โรงเรียนควรใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา
และส่งเสริมการบริการดา้นสุขภาพอนามยัใหก้บันกัเรียนมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั พิชยั  เสง่ียมจิตต ์(2542, หนา้ 
65-97) ซ่ึงให้ความเห็นในเร่ืองการดูแลสุขภาพของนกัเรียนว่า นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขนิสัยท่ีดีในการ
รักษาสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนแล้ว ยงัเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผูป้กครองเก่ียวกับการ
จดับริการสุขภาพใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
                 จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีทาํใหพ้บว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการ
ส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ ส่วนหน่ึงเกิดจากความร่วมมือและความสัมพนัธ์กนั
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยให้ความสําคญัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ก็จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากชุมชน และในขณะเดียวกนั เม่ือชุมชนจดักิจกรรม ก็จาํเป็นตอ้งขอ
ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน และเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนั โรงเรียนตอ้งสร้าง
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ความมัน่ใจใหก้บัผูป้กครอง เก่ียวกบัเร่ืองอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม เช่น ความปลอดภยัและความสวยงาม 
สภาพแวดลอ้มโรงเรียนมีความเป็นธรรมชาติ เหมาะกบัการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน และตอ้งสร้างความมัน่ใจใน
ดา้นสุขภาพ อนามยัให้เพิ่มข้ึนโดยการประชาสัมพนัธ์และส่งขอ้มูลด้านสุขภาพของนักเรียนไปยงัผูป้กครอง
นกัเรียนทราบเป็นประจาํ เพราะสาเหตุส่วนหน่ึงท่ีผูป้กครองให้ความคิดเห็นในเร่ืองดงักล่าวอยู่ในระดบัตํ่าสุด 
เกิดจากการดาํเนินงานของโรงเรียนในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัให้บริการสุขภาพในโรงเรียน ชุมชนและผูป้กครอง
ไม่ได้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพ
ประจาํปีใหก้บันกัเรียน ซ่ึงการไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะของการรายงานผลการตรวจสุขภาพของนกัเรียน
จากทางโรงเรียนเพียงอย่างเดียว จึงทาํใหผู้ป้กครองขาดเช่ือถือ ว่าทางโรงเรียนไดด้าํเนินการและใหค้วามสาํคญั
อย่างจริงจงัมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้น โรงเรียนจึงควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดรั้บรู้ขอ้มูลท่ีผูป้กครองไดมี้ส่วน
ร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพของเด็กในโรงเรียนดว้ย เช่น การแต่งตั้งใหผู้ป้กครองเขา้มาเป็นคณะกรรมการใน
โครงการสุขภาพต่างๆ ในโรงเรียน เป็นตน้  
                    2.2  ดา้นการบริหารงานวิชาการ จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน  เทศบาลวดัใหญ ่
(ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ใหค้วามสาํคญัดา้นการบริหารงาน วิชาการ   เป็นอนัดบัท่ี 2 โดยค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือเร่ือง โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนทาํกิจกรรมต่างๆ ในสภาพท่ีดีเหมาะสม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบติัการทางภาษา ห้องดนตรีไทย-สากล ห้องการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน
เหมาะสม ทนัสมยั และมีการรายงานผลการสอบใหผู้ป้กครองทราบ ขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของ สุขวิช รังสิตพล (2540) ท่ีกล่าวว่า โรงเรียนดีมีคุณภาพควรเป็นโรงเรียนท่ีเต็มรูปแบบ เช่น มีหอ้งเรียนครบ 
หอ้งทดลอง หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุด ตลอดจนสนามกีฬาต่างๆ ท่ีเป็นเอนกประสงค ์และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนตอ้งครบ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วศิน ปาลเดชพงศ ์(2539 ,หนา้ บทคดัยอ่) ท่ีพบว่า ผูป้กครอง
นกัเรียนตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนเพราะมีความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้วิชาการ
ใหน้ักเรียนอ่านออกเขียนไดแ้ละรายงานผลพฒันาการของนกัเรียนทุกคร้ัง ติดต่อกบัผูป้กครองทั้งทางจดหมาย
และทางโทรศพัท ์และอนัดบัตํ่าสุด ท่ีมีผลต่อการตดัสิน  ใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน
คือ โรงเรียนมีช่ือเสียงดา้นการเรียนการสอน โดยเร่ืองดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการตดัสินใจ
ของผูป้กครอง เพราะความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดรั้บจากการเขา้เรียนในสถานศึกษาทุก
แห่งก็คือ เร่ืองของคุณภาพทางดา้นความรู้ความสามารถในการเรียนและการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ท่ีไดรั้บ
จากการจดัการศึกษาของโรงเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ยืนยง  จิรัฏฐิติกาล (2538, หนา้ 28) กล่าวว่า ความ
คาดหวงัของผูป้กครองท่ีตอ้งการไดจ้ากโรงเรียนคือ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
และมีกิจกรรมท่ีเนน้เป็นพิเศษดา้นจรรยา มารยาทและศีลธรรม และรู้จกัการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น อยูร่่วมกบัสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข  
                 จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีทาํให้พบว่า ปัจจยัการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน
เทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง คือ การมีห้องเรียนท่ีสามารถจดัการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์และส่ือการสอนท่ีทันสมัย เพราะในยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน 
เทคโนโลยสีารสนเทศและความกา้วไกลของวิทยาศาสตร์ มีการพฒันาไปอยา่งมาก ผูป้กครองจึงคาดหวงัใหบุ้ตร
หลานตนเองเกิดประสบการณ์การเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในโลก



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 666

ของการศึกษาในปัจจุบัน และห้องปฏิบัติการและห้องกิจกรรมต่างๆ ก็มีส่วนสําคญัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความ
สะดวกสบายและเอ้ือประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และท่ีสําคญัส่ิงหน่ึงท่ี
ผูป้กครองตอ้งการไดรั้บความร่วมมือจากทางโรงเรียนกคื็อ การรายงานผลการเรียนและพฒันาการของบุตรหลาน 
เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างครูและผูป้กครอง ส่วนการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผูป้กครองเพื่อให้ยอมรับในเร่ืองของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพคือ โรงเรียนควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ในลักษณะต่างๆ ให้ผูป้กครองและบุคคลภายนอกรับรู้เก่ียวกับคุณภาพของโรงเรียนในด้าน
วิชาการ  เช่น การไดรั้บรางวลัเก่ียวกบักิจกรรมทางวิชาการในกลุ่มสาระต่างๆ การได้การรับรองคุณภาพจาก
สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดีเด่นท่ีรางวลัท่ี ผูบ้ริหาร ครูและ
นักเรียน ไดรั้บ โดยการประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองรับรู้อยู่เสมอ ทั้งจากการประชุมผูป้กครอง การจดัทาํป้าย
นิเทศต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้โรงเรียนเป็นท่ีรู้จักและยอมรับจากทั้งบุคคลภายในและ
ภายนอกองคก์ร 

      2.3  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนเทศบาล
วดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้ความสาํคญัดา้นการบริหารงานงบประมาณ   เป็นอนัดบัท่ี 3 
โดยให้ความสําคัญเร่ือง โรงเรียนมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ใช้จ่าย
งบประมาณอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้และโรงเรียนมีการนาํงบประมาณท่ีไดม้าใชอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ นิตยา  นวลน่ิม (2534) ไดส้รุปเก่ียวกบัการบริหารงานดา้นงบประมาณว่า  คืองานท่ีเก่ียวกบัการ
บริหาร อาํนวยการความสะดวกแก่งานต่าง ๆ รวมทั้งงานท่ีเก่ียวกบัระบบขอ้มูลของงาน ระบบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรืองานสารบรรณการดูแลความปลอดภยั ติดตาม กาํกบัดูแลงานใหเ้ป็นไปตามแผน มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังาน เน่ืองจากการประเมินผลงานนอกจากจะดูท่ีตวังานคือความรวดเร็วถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั เป็นระบบ 
เรียบร้อย ประหยดัทรัพยากร หรือความมีประสิทธิภาพ แลว้ยงัตอ้งประเมินจากความพึงพอใจหรือความเห็นจาก
ผูรั้บบริการอีกดว้ย เพ่ือนาํขอ้มูลมาวางแผนปรับปรุงพฒันาต่อไป ส่วนอนัดบัตํ่าสุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองคือ โรงเรียนจดัทาํแผนงบประมาณล่วงหนา้ตลอดปีการศึกษาไดเ้หมาะสม  
                 จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีทาํให้พบว่า ปัจจยัการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน
เทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ์) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครอง คือ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
นาํมาใชใ้นการพฒันาสถานศึกษาและจดัเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอน ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนสูงสุด เช่น 
การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน เพื่อจดับรรยากาศใหเ้ป็นแหล่ง
ธรรมชาติแห่งการเรียนรู้ จดัซ้ือวสัดุและส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีสามารถ
นาํมาพฒันาการเรียนรู้ท่ีเกิดประโยชน์กบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั และงบประมาณท่ีใชไ้ป สามารถตรวจสอบและแสดง
ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครองนกัเรียนและองคก์รตรวจสอบภายนอกต่อไป และในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัทาํงบประมาณล่วงหนา้
ตลอดปีการศึกษา เป็นเร่ืองท่ีผูป้กครองมีความคิดเห็นในอนัดับตํ่าสุด ดังนั้ น เพื่อให้เกิดความไวว้างใจกับ
ผูป้กครอง โรงเรียนควรมีการนําเสนอนโยบายการดาํเนินงานเก่ียวกับการพฒันาโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้
ผูป้กครองทราบอย่างชดัเจน ว่าในปีการศึกษาน้ีจะมีการนาํงบประมาณท่ีไดรั้บมาไปพฒันาการจดัการศึกษาใน
เร่ืองอะไรบา้ง โดยมีการช้ีแจงให้ผูป้กครองได้รับทราบหลายช่องทาง เช่น การประชุมผูป้กครอง ปฐมนิเทศ
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นกัเรียนใหม่ การประชุมผูป้กครองเครือข่าย และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นตน้ เพื่อใหก้ารวาง
แผนการดาํเนินงานดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลหลายฝ่าย รวมถึงบ่งบอกได้ว่า โรงเรียนมีความ
โปร่งใสในเร่ืองการใชจ่้ายในงบประมาณ และใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของสถานศึกษา
อีกดว้ย 
                     2.4  ดา้นการบริหารงานบุคคล จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียน    เทศบาลวดัใหญ่ 
(ราชพงษ์) สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้ความสําคญัด้านการบริหารงานบุคคล   เป็นอนัดับท่ี 4 โดยให้
ความสาํคญัเร่ือง ครูไดรั้บการพฒันาใหค้วามรู้ความสามารถอยา่งสมํ่าเสมอ โรงเรียนจดัครูใหส้อนตรงตามความรู้
ความสามารถ และครู บุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ ขอ้คน้พบดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของชนาทิพย ์ จูตระกูล และคณะ (2536, หนา้ 224) ซ่ึงกล่าวว่า ครูเป็นผูมี้หนา้ท่ีในการ
อบรมดูแล และปรับปรุงเปล่ียนกิจวตัรประจาํวนัของนกัเรียนท่ีเคยปฏิบติัท่ีบา้นมาสู่ระบบท่ีมีระเบียบแบบแผน
มากข้ึน และครูต้องทาํหน้าท่ีเตรียมการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ
ส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งฝึกฝนและพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะในการสอนอยูเ่สมอ และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ สุรสิทธ์ิ แกว้ใจ (2542) ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีผูป้กครองนักเรียนใช้เป็นเกณฑต์ดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน 
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะครูคือ ครูมีความรู้ความสามารถในการสอน มีความสามารถในการแกปั้ญหา และ
อนัดบัตํ่าสุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง คือโรงเรียนไดว้่ากล่าวตกัเตือนหรือลงโทษครูท่ีปฏิบติัตนไม่
เหมาะสม ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวมีความสําคญัเป็นอย่างมากโดยระเบียบบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ะบุให้ครูตอ้ง
ตระหนักและยึดถือปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีกับสังคม มีจรรยาบรรณและยึดหลกัวิชาชีพของครูในการ
ปฏิบติัตน เพราะบุคคลซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงัจากบุคคลทัว่ไปใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ของพ่อพิมพแ์ละแม่พิมพข์องชาติกคื็อ
ครู      
                    จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีทาํใหพ้บว่า ปัจจยัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเทศบาล
วดัใหญ่ (ราชพงษ์) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครอง คือ โรงเรียนให้ความสําคญัเก่ียวกับลักษณะของ
ครูผูส้อนในเร่ือง การสนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพอยูเ่สมอ และจดัครูผูส้อนให้
ตรงกบัความสามารถหรือในสายวิชาชีพครูท่ีจบการศึกษามา ซ่ึงจะมีผลทาํให ้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้และจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ย่างสมบูรณ์ รวมทั้งการท่ีโรงเรียนให้ความสําคญักบัการสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ใหก้บัครูและบุคลากรในโรงเรียน ดว้ยการใหร้างวลั คาํชมเชย หรือเกียรติคุณท่ีแสดงถึงความดีท่ีไดป้ฏิบติังานใน
โรงเรียน เพื่อทุ่มเทและพฒันาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับกับบุคคลภายนอกต่อไปและ
นอกจากการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพในดา้นความสามารถของครูแลว้ อีกสาเหตุหน่ึงท่ีผูป้กครองคาดหวงัให้
โรงเรียนเห็นความสาํคญัในเร่ืองของการบริหารบุคลากรกคื็อ การว่ากล่าวตกัเตือนครูท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม 
โดยในเร่ืองของระเบียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ ไดมี้การประชุม ช้ีแจง
แนวทางการปฏิบติัตนของครูและเจา้หนา้ท่ีในโรงเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติังานและความประพฤติอยู่เสมอ รวมถึง
ผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา สูงสุดในโรงเรียน จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งกาํกบั ดูแล พฤติกรรมของบุคลากรครู ให้
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม เม่ือมีการประพฤติผิดระเบียบ ก็ควรมีการดาํเนินการสอบสวนทางวินยัดว้ย
ความเป็นธรรม เช่น การดาํเนินงานสอบสวนในลกัษณะของคณะกรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาเขา้
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ร่วมตรวจสอบด้วย ซ่ึงจะเป็นส่ิงช่วยสนับสนุนให้บุคคลภายนอก มีความเช่ือมั่นในหลักการบริหารงานของ
ผูบ้ริหาร ท่ียดึหลกัความถูกตอ้งและยติุธรรมในการตดัสินใจ 

    3.  การเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจของผูป้กครอง ต่อปัจจยัการบริหารท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลาน
เขา้ศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครอง 
                      ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนักเรียน ในการส่ง  บุตรหลานเขา้
ศึกษาระดบัประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซ่ึงสามารถนาํมา
อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

     3.1  ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนั  โดยภาพรวมผูป้กครองนักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกนัมี
ความคิดเห็นในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์ แตกต่าง
กนัโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของผูป้กครองท่ีมีอาชีพคา้ขายมีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูป้กครองท่ีมีอาชีพรับจา้งทุกดา้น  ขอ้
คน้พบดงักล่าวขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ  เรืองรอง  ผาสุก (2548)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจยัการตดัสินใจส่งบุตรหลาน
เขา้ศึกษาต่อในระดบัประถมศึกษาของผูป้กครองโรงเรียนวดัอมรินทราราม  สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3  ผลการวิจยัและทดสอบสมมติฐานพบว่า  ผูป้กครองท่ีมี อาชีพ ต่างกนัมีการตดัสินใจส่ง
บุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

   จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดังกล่าวน้ี พบว่า  ผูป้กครองของนักเรียนประกอบอาชีพคา้ขาย ส่วน
ใหญ่มีรายไดสู้งกว่าและมีเวลาเอาใจใส่บุตรหลานของตนเองมากกว่าผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพรับจา้ง ท่ีรายได้
ไม่คงท่ีและการจดัสรรเวลาใหก้บับุตรหลานค่อนขา้งนอ้ย  ซ่ึงผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพคา้ขาย มีเวลาเป็นอิสระ
ในการประกอบอาชีพและดาํเนินชีวิตมากกว่า ดงันั้นการใหค้วามสาํคญัและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
การศึกษาของบุตรหลานและการดาํเนินงานของโรงเรียน จึงมากกว่าผูป้กครองท่ีไม่มีเวลาอิสระ เพราะจาํเป็นตอ้ง
ใหค้วามสาํคญักบัอาชีพ เพราะอาชีพของผูป้กครองทาํใหเ้กิดรายไดข้องครอบครัว ดงันั้น ความแตกต่างของอาชีพ
จึงมีความสาํคญักบัการเลือกส่งบุตรหลานของผูป้กครอง  

 3.2  ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  โดยภาพรวมผูป้กครองนักเรียนท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราช
พงษ)์ แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
สูงกว่าผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีทุกดา้น โดยพบว่า ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นสูงกว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีเก่ียวกบัปัจจยั
การบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดา้น  ขอ้คน้พบดงักล่าวขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ กุลยา   ตนัติผลาชีวะ (2547, หนา้ 71) 
เก่ียวกบัระดบัการศึกษาของผูป้กครอง ท่ีพบว่า  ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาจะใส่ใจต่อสิทธิทางการศึกษาของบุตร  
ในขณะท่ีผูป้กครองท่ีมีการศึกษานอ้ยสนใจการมีการพฒันาการศึกษานอ้ย 

  จากขอ้คน้พบดงักล่าวน้ี แสดงว่า   ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาสูง จะมีความรู้ความเขา้ใจและให้
ความสนใจเก่ียวกบัการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ สังกดัเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
และทาํใหพ้บว่า โรงเรียนมีปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานในดา้นใด จึงมีผลทาํใหผู้ป้กครอง มีระดบัการตดัสินใจ
นอ้ยกว่าผูป้กครองท่ีจบการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปริญญาตรี และในขณะเดียวกนั ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่า
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กว่าระดับปริญญาตรี ก็ให้ความสําคญักับการเลือก   โรงเรียนให้กับบุตรหลาน โดยมีความเช่ือมั่นเก่ียวกับ
หลกัการบริหารงานของโรงเรียน ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจและส่งบุตรหลานเขา้เรียน 

3.3  ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต่้างกนั  โดยภาพรวมผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายได ้
ต่างกนัมีความคิดเห็นในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ 
แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดต้ํ่ากว่า 5,000 บาท มีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายได ้5,001 – 10,000 บาท และมากกว่า 10,000 ทุกดา้นขอ้คน้พบดงัสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ  ธงศกัด์ิ  บุญธนาธรรม (2531) พบวา่ ปัจจยัดา้นฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดา มีผล
ต่อความคาดหวงัทางการศึกษาของบุตรหลาน โดยผูป้กครองท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี มีรายไดสู้ง จะคาดหวงัใน
การศึกษาของบุตรหลานมากกว่าผูป้กครองท่ีมีรายไดน้อ้ย และยงัสอดคลอ้งกบั ประยงค ์ ชูนอ้ย (2521, หนา้ 20) 
พบว่า เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีบิดามีรายไดสู้ง ไดเ้ปรียบเก่ียวกบัโอกาสในการเขา้รับการศึกษาต่อมากกว่าเด็กท่ี
บิดามีรายไดต้ ํ่า 

  จากขอ้คน้พบดังกล่าวน้ี แสดงว่า   ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีรายได้สูง มีความคาดหวงัต่อการเลือก
โรงเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา แต่จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูป้กครองท่ีมีรายได้น้อย มีระดบัปัจจยัการ
ตดัสินใจและมีความเช่ือมัน่ต่อการบริหารงานของโรงเรียนมากกว่าผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีรายไดสู้ง ทาํใหเ้ห็นว่า 
ผูป้กครองท่ีมีรายไดสู้ง มีความเช่ือมัน่ต่อการบริหารงานของโรงเรียนไม่สูง ดงันั้น การสร้างความเช่ือมัน่และ
ความมัน่ใจทางการจดัการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ ควรมีประสิทธิภาพและจดัการศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพ เพื่อเป็นท่ียอมรับและสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครองท่ีมีรายไดทุ้กระดบั  

3.4  ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีระดบัชั้นของนกัเรียนในความปกครองต่างกนัโดยภาพ รวม
ผูป้กครองนักเรียนท่ีมีระดับชั้นของนักเรียนในความปกครองต่างกนั  โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียระดบัชั้นของ
นกัเรียนในความปกครองมีความคิดเห็นในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวดั
ใหญ่ (ราชพงษ)์ แตกต่างกนัในทุกระดบัชั้น ซ่ึงขดัแยง้กบัรายงานการวิจยัของ  บุษกร  กรพิทกัษ ์ (2546) พบว่า 
การเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีมีนกัเรียนอยู่ในระดบัชั้นต่างกนั โดยภาพรวมมีปัจจยัการตดัสินใจ 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุริยา  เสียงเยน็ (2550, 
หนา้ 113) พบว่า ผูป้กครองท่ีมีนักเรียนในความปกครองระดบัช่วงชั้นท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 4 โดยภาพรวมรวมมี
ปัจจยัการตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

จากขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัดงักล่าวน้ีแสดงวา่ ผูป้กครองนกัเรียนทุกคนท่ีส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ ในทุกระดบัชั้น ทุกคนใหค้วามสาํคญักบัการส่งบุตรหลานเขา้เรียน
ไม่แตกต่างกนั โดยนกัเรียนในความปกครองจะอยูใ่นระดบัชั้นใดกต็าม การบริหารงานของโรงเรียนท่ีดี จะแสดง
ถึงศกัยภาพในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปดว้ย และตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงความสาํเร็จในการบริหารงานก็คือ 
นกัเรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ)์ มีคุณภาพ สามารถสอบเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนท่ี
มีช่ือเสียงได ้และเป็นท่ียอมรับของบุคคลและองคก์รภายนอกต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
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จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อระดบัประถมศึกษาของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
วดัใหญ่ (ราชพงษ)์  ไดข้อ้เสนอแนะในการวิจยั ดงัน้ี 

 
 

        1.  ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจิยัไปปรับปรุง  มดีงันี ้
             1)  ฝ่ายวิชาการ  ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนพฒันาหอ้งเรียนและหอ้งกิจกรรมต่างๆ ใหมี้
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทนัสมยั เช่น การพฒันา
ห้องคอมพิวเตอร์ หอ้งปฏิบติัการทางภาษา หอ้งดนตรีไทย-สากลและหอ้งกิจกรรมอ่ืนๆ ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพร้อม
ใชง้านและเพียงพอกบัความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอน และฝ่ายวิชาการควรพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของบุคคลและองคก์รภายนอกพร้อมทั้งมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผลงานกิจกรรม วิชาการของโรงเรียนใหผู้ป้กครองและชาวบา้นไดรั้บรู้ 
  2)  ฝ่ายงบประมาณ ควรมีการวางแผนและกรอบการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพฒันาโรงเรียนและงบประมาณในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ในโรงเรียนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผูเ้รียน และมีการตรวจสอบและรายงานผลการใช้-จ่ายงบประมาณ และท่ีสําคัญฝ่าย
งบประมาณควรวางแผนการจดัสรรงบประมาณใหเ้กิดความเหมาะสมและใชง้บประมาณประหยดัและเกิดความ
คุม้ค่าและมีการวางแผน  จดัทาํแผนงบประมาณล่วงหนา้โดยมีการประชุมทั้งฝ่ายบริหารและตวัแทนฝ่ายชุมชน 
  3)  ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนควรวางแผนและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน 
เช่น การศึกษาดูงาน  อบรม  สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการตามความต้องการของผูบ้ริหาร บุคลากรครู เจ้าหน้าท่ี 
ตลอดจนบุคลากรในสายงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวขอ้ง ใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพและ
ตามสายงานในหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ และมีวางแผนการดาํเนินโทษทางวินยักบับุคลากรท่ีปฏิบติัผิด
ระเบียบอยา่งมีมาตรฐาน 

 4)  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป โรงเรียนควรมีนโยบายพฒันาสถานศึกษา โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาและเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน เช่น กิจกรรมทางดา้น
กีฬา  กิจกรรมสําคญัต่างๆ การพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มใน   โรงเรียน และสนับสนุนโครงการ
ดูแลสุขภาพของนกัเรียนใหมี้คุณภาพ    
                   2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

          1)  ควรศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาของผูป้กครอง
โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเก่ียวกบัการดาํเนินงานระหวา่งโรงเรียนของเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน 

          2)  ควรศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาของผูป้กครอง
โรงเรียนเทศบาลวดัใหญ่(ราชพงษ)์สงักดัเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกบัโรงเรียน   เอกชนในละแวกใกลเ้คียง 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค์
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  2) เปรียบเทียบคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงคข์อง
นกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวต่างประเทศ จาํนวน 240 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใช้
ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวิจยัพบว่า  
1. นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค ์

ดา้นความรู้ของมคัคุเทศก ์ ดา้นความสามารถของมคัคุเทศก ์ และดา้นคุณสมบติัของมคัคุเทศก ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.26)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย คือ  
ดา้นคุณสมบติัของมคัคุเทศก ์ ดา้นความสามารถของมคัคุเทศก ์ และดา้นความรู้ของมคัคุเทศก ์ (ค่าเฉล่ีย = 4.44, 
4.23 และ 4.11 ตามลาํดบั)    

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค์
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค ์ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพ ระดบั
การศึกษา และสถานภาพสมรส ต่างกนั  มีความคิดเห็น  ดา้นความรู้ของมคัคุเทศก ์ ดา้นคุณสมบติัของมคัคุเทศก ์
(จรรยาบรรณ/จริยธรรม)  และดา้นคุณสมบติัของมคัคุเทศก์ (มนุษยสัมพนัธ์)  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01, 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 
Abstract 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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The objectives of the research were 1) To study about characteristics of outbound tourist guides 
required by Thai tourists, 2) To compare these characteristics of outbound tourist guides required by Thai 
Tourists, classified based on demographic characteristics.  The samples were 240 Thai tourists going to tour 
abroad.  The tool used in the research was questionnaire.  The collected data was analyzed through frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results indicated that.   

1. The general opinion which Thai tourist had about the required characteristics of outbound tourist 
guides in aspect of knowledge, abilities, qualification was at the high level (mean = 4.26).  When considered in 
each aspect, the result showed that every aspect was at the high level either, arranged in descending order as 
following: qualification, abilities, and knowledge (mean = 4.44, 4.23, 4.11 respectively).  

2. Result of opinion comparison about characteristics outbound tourist guides required by Thai 
tourists, classified based on demographic characteristics, the result showed that the general opinion from Thai 
tourists classified based on demographic characteristics, was not different at statistical significant level. 
However, when considered in each aspect, the result showed that the opinions from Thai tourists in different 
occupations, education levels, marriage status, in view of tourist guides’ knowledge, qualification (professional 
integrity/morality), qualification (human relation) were different at 0.01, 0.05 and 0.01 statistical significant 
level respectively.  

 
ความนํา 

จากกรอบนโยบายของคณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ไดส่้งเสริมการ
เดินทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น  โดยการทาํตลาดร่วมกนัเพื่อกระตุน้ให้เกิดการเดินทางทั้งใน
ภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค  อนัจะนาํไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีไดม้าตรฐานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ  และ
ช่วยเพ่ิมความสามารถทางการแขง่ขนัของภูมิภาคน้ีในตลาดโลก  รวมทั้งมุ่งพฒันาองคก์ร ระบบการบริหารจดัการ   
และเสริมสร้างบุคลากรให้มีทกัษะ  และขีดความสามารถทางการตลาดท่องเท่ียว  เพื่อให้เป็นองคก์รแห่งการ
ขบัเคล่ือน (Driving Force) ท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  และมีศกัยภาพทางการแข่งขนัระดบัสากล  ภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล  รวมทั้งพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รในบทบาทเชิงวิชาการ  และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองตลาดการท่องเท่ียว  

และจากสรุปรายได-้รายจ่ายและดุลการท่องเท่ียว พ.ศ. 2550 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551, หนา้ 3)  
แสดงจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศในปี พ.ศ. 2550 มีจาํนวนเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2549  คิดเป็น
ร้อยละ 19.59  โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศแถบทวีปเอเชีย ไดเ้พิ่มข้ึนทุกภูมิภาค และจากขอ้มูลการสรุป
การจดทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2550 (สํานักงานทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์กลาง, 
2551) จาํนวนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศกก์็มีจาํนวนเพิ่มข้ึนเช่นกนั  แต่การประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงาน
ของธุรกิจนําเท่ียวนั้ น  จะต้องมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบร่วมกัน และหน่ึงในองค์ประกอบนั้ นคือ 
มคัคุเทศก ์ 
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มคัคุเทศก์นบัว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีจะทาํใหธุ้รกิจนาํเท่ียวประสบความสําเร็จ เพราะนอกจาก
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว  ความสะดวกปลอดภยัในการเดินทาง และสถานท่ีพกัแรมท่ีได้
มาตรฐานแลว้  มคัคุเทศก์คือผูท่ี้มีบทบาทสําคญั  ในการเป็นผูน้าํทาง  และให้ความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว  
ตลอดจนดูแลเอาใจใส่นกัท่องเท่ียวอย่างใกลชิ้ด  เพราะเป็นผูท่ี้อยูก่บันกัท่องเท่ียวตลอดการเดินทาง  จึงเป็นผูท่ี้มี
บทบาทสําคัญในการสร้างความพึงพอใจและก่อให้เกิดความประทับใจในการเดินทางของนักท่องเท่ียว  
มัคคุเทศก์ท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียวเท่านั้ น  จึงจะสามารถ
เสริมสร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวได ้     

ดงันั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงคุณภาพโดยเฉพาะในดา้นการบริการการท่องเท่ียว
ให้ไดม้าตรฐานจึงจาํเป็นตอ้งทาํการวิจยัเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศ  เก่ียวกบัคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อนาํ
ผลการวิจยัมาเป็นส่วนประกอบในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพของมคัคุเทศก์ของธุรกิจนาํเท่ียว  ให้ตรงตาม
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

สมมุติฐานของการวจิยั 
คุณลกัษณะของมคัคุเทศก์นําเท่ียวต่างประเทศ ท่ีพึงประสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร์  แตกต่างกนั     
1. ประชากร   
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศโดย

ผา่นบริษทันาํเท่ียว  ระหวา่งเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2552  จาํนวน 648 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  คือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ

โดยผ่านบริษทันาํเท่ียว  เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน 240 คน  ตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie 
และ Morgan (1970, p.608) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี  
1. การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี 
2. การจัดทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี 

แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ 
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2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ย  ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์  
ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  สถานภาพสมรส  และขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว  ไดแ้ก่  ความถ่ีในการเดินทางต่อปี  เหตุจูงใจ/วตัถุประสงคข์องการเดินทางคร้ังน้ี  และค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางคร้ังน้ี   รวมทั้งหมดจาํนวน 9 ขอ้  

2.2 คุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค ์ ประกอบดว้ย  ความรู้ของมคัคุเทศก ์ 
ความสามารถของมคัคุเทศก์  และคุณสมบติัมคัคุเทศก์  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า      
5 ระดบัของลิเคิร์ท (Likert)   รวมทั้งหมดจาํนวน 25 ขอ้ 

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี      
ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหา กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั เป็นการศึกษาความเท่ียงตรง (validity) ของ
แบบสอบถาม แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเด็นและเหมาะสมยิง่ข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน แลว้นาํ
ขอ้มูลดงักล่าวมาหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล  โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการการท่องเท่ียวต่างประเทศของบริษทันาํเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร  ดว้ยวิธีสะดวก   
โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูล  จาํนวน 240 คน  และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหสั  
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  F-test  
และ  LSD  ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. วิเคราะห์คุณลกัษณะของมคัคุเทศก์นําเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย    

โดยใชค่้าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์นาํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค์

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึง

ประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี  Least Significant Difference (LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.42  อาย ุ 25-34 ปี ร้อยละ 

47.09  รองลงมา 35-54 ปี ร้อยละ 36.25  การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.67  รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
31.25  อาชีพ ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั ร้อยละ 63.75  รองลงมา ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.92  มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 20,000–40,000 บาท ร้อยละ 50.42  รองลงมา ตํ่ากว่า 20,000 บาท ร้อยละ 32.50  สถานภาพ โสด ร้อยละ 
60.00  รองลงมา สมรส ร้อยละ 37.08  มีความถ่ีในการเดินทางต่อปี ตํ่ากว่า 3 คร้ัง ร้อยละ 81.67  รองลงมา 4–6 คร้ัง  
ร้อยละ 12.50   เหตุจูงใจ/วตัถุประสงคข์องการเดินทางคร้ังน้ีเพื่อ ท่องเท่ียว/พกัผ่อน ร้อยละ 65.00  รองลงมา   
ทศันศึกษา/ประชุม/สัมมนา ร้อยละ 25.83  ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ตํ่ากว่า 30,000 บาท ร้อยละ 63.33  รองลงมา 
30,000–50,000 บาท  ร้อยละ 26.25   

2. วิเคราะห์คุณลักษณะของมัคคุเทศก์นําเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์   

นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นําเท่ียวต่างประเทศท่ีพึง
ประสงค ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.26)  เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

1.   ความรู้ของมคัคุเทศก์ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.98-4.32) ทุกรายการ คือ   
1. เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว 
2. เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม 
3. เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบันกัท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง  อายุ 25–34 ปี  35–54 ปี  และ 55 ปี ข้ึนไป  

ทุกระดบัการศึกษา  อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  ทุกระดบัรายได ้ 
และทุกสถานภาพสมรส     

2. ความสามารถของมคัคุเทศก์ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.51) จาํนวน 1 รายการ  คือ  การควบคุมอารมณ์ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบันกัท่องเท่ียวเพศหญิง  อาย ุตํ่ากว่า 25 ปี  25–34 ปี  และ 35–54 ปี  จบการศึกษา

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั และคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,000–40,000 บาท  40,001–60,000 บาท  และมากกวา่ 60,000 บาท  และทุกสถานภาพสมรส     

3. คุณสมบัติของมคัคุเทศก์ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย  มีความคิดเห็น  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.44) เม่ือพิจารณาเป็น    

รายดา้น  ดงัน้ี 
3.1 ด้านหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.46) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52)  จาํนวน 1 รายการ คือ ตรงต่อเวลา 
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ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบันักท่องเท่ียวเพศชาย  อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษทั และขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท  20,000–40,000 บาท  และมากกว่า 60,000  บาท  และ
สถานภาพ โสด   

3.2 ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.59)  เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.55-4.62) ทุกรายการ  คือ  
1. ไม่แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 
2. มีความซ่ือสตัย ์     
3. มีใจรักในการประกอบอาชีพ  
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ  การศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  อาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษทั และขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 20,000–40,000 บาท และ 40,001–60,000 บาท  และทุกสถานภาพสมรส     

3.3 ด้านบุคลิกภาพ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.08-4.40) 5 อนัดบัแรก  คือ  
1. รู้จกักาลเทศะ สุภาพ มารยาทดี 
2. มีความกระตือรือร้น 
3. มีสุขลกัษณะและสุขนิสยัท่ีดี 
4. มีอารมณ์ขนั 
5.  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบันกัท่องเท่ียวเพศชาย และเพศหญิง  อาย ุ25–34 ปี 35–54 ปี  จบการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ลูกจา้ง/พนกังานบริษทั ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
และคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 20,000 บาท 20,000–40,000 บาท และมากกว่า 60,000 บาท  
ทุกสถานภาพสมรส     

3.4 ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.47) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52) จาํนวน 1 รายการ คือ มีนํ้าใจพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบันกัท่องเท่ียวเพศหญิง  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตํ่ากวา่ 20,000 บาท และ 20,000–40,000 บาท 
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นําเที่ยวต่างประเทศที่พึงประสงค์

ของนักท่องเทีย่วชาวไทย  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์นาํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึง

ประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  ท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตาม
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ลกัษณะประชากรศาสตร์  มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค ์ในภาพรวม  
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

1.  ด้านความรู้ของมคัคุเทศก์ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ คือ เก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ 

และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 จํานวน  1 รายการ  คือ เ ก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จาํนวน          
2 รายการ  คือ 

1. เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 
2. เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม 

2.  คุณสมบัติของมคัคุเทศก์  ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม 
นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จาํนวน 2 รายการ  คือ 

1. ไม่แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 
2. มีใจรักในการประกอบอาชีพ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน      
1 รายการ  คือ  ไม่แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 

3. คุณสมบัติของมคัคุเทศก์  ด้านบุคลิกภาพ 
นักท่องเท่ียวชาวไทย เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จาํนวน        
1 รายการ  คือ  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ  คือ  มีความเป็นผูน้าํ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 ราย  
คือ  มีสุขลกัษณะและสุขนิสยัท่ีดี 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ  คือ        
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

4.  คุณสมบัติของมคัคุเทศก์  ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
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นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ      
มีนํ้าใจพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 1 รายการ  คือ  สดช่ืน ร่าเริง ยิม้แยม้ แจ่มใส 

และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จาํนวน 1 รายการ  คือ  มีนํ้ าใจพร้อมให้
ความช่วยเหลือ 

 
การอภปิรายผล 

การวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของมัคคุเทศก์นําเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย     
ไดน้าํขอ้มูลมาอภิปรายผล  ดงัน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเดินทาง ตํ่ากว่า 3 คร้ังต่อปี ร้อยละ 81.67  รองลงมา  

4-6 คร้ัง ร้อยละ 12.50  มีเหตุจูงใจ/วตัถุประสงค์ของการเดินทางคร้ังน้ีเพ่ือ ท่องเท่ียว/พกัผ่อน ร้อยละ 62.00  
รองลงมา ทศันศึกษา/ประชุม/สัมมนา ร้อยละ 25.00  ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ตํ่ากว่า 30,000 บาท ร้อยละ 63.33  
รองลงมา 30,000-50,000 บาท ร้อยละ  26.25  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พรอุมา หาระบุตร (2547 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ ผลการศึกษา
พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเพื่อท่องเท่ียวและพกัผอ่น  และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ สุมณี พีรกิจ (2549 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย มีโอกาสไดเ้ดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศในรอบ 5 ปี เฉล่ีย 2.01 คร้ัง  ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคห์ลกั
ในการเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ โดยไปกบัครอบครัว ในช่วงเวลาวนัลาพกัร้อน
ประจาํปี นิยมเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศในทวีปเอเชีย และส่วนใหญ่ไปท่องเท่ียวประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงถึง นักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมไปท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ือท่องเท่ียวและ
พกัผ่อน แต่จะเสียค่าใชจ่้ายไม่สูงนกั คือ ตํ่ากว่า 30,000 บาท ซ่ึงค่าใชจ่้ายประมาณน้ีจะเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการ
ท่องเท่ียวในแถบเอเชีย และนิยมไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาจเป็นเพราะคา่เงินบาทมีความใกลเ้คียงกบั
ประเทศไทย และค่าครองชีพไม่สูงนกั อากาศเยน็สบาย มีสถานท่ีท่องเท่ียวจาํนวนมาก และเป็นแหล่งจบัจ่ายซ้ือ
สินคา้เพราะสินคา้มีราคาถูก 

2. คุณลักษณะของมคัคุเทศก์นําเทีย่วต่างประเทศทีพ่งึประสงค์ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นําเท่ียวต่างประเทศท่ีพึง

ประสงคใ์นภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
1. ด้านความรู้ของมคัคุเทศก์ 
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 นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.98-4.32) ทุกรายการ คือ ความรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว  ความรู้เก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม  ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 

2. ความสามารถของมคัคุเทศก์ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.51) คือ การควบคุมอารมณ์ 
3. คุณสมบัติของมคัคุเทศก์ 
 นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.44) เม่ือพิจารณาเป็น     

รายดา้น  ดงัน้ี 
3.1 ด้านหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.46) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52)  คือ  ตรงต่อเวลา 
3.2 ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.59) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.55-4.62) ทุกรายการ  คือ  ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ      
มีความซ่ือสตัย ์ และมีใจรักในการประกอบอาชีพ    

3.3 ด้านบุคลิกภาพ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.08-4.40) ทุกรายการ  คือ  รู้จักกาลเทศะ สุภาพ มารยาทดี  มีความ
กระตือรือร้น  มีสุขลกัษณะและสุขนิสยัท่ีดี  มีอารมณ์ขนั  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  และมีความเป็นผูน้าํ 

3.4 ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.47) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52)  คือ  มีนํ้าใจพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกรียงเทพ วีระนันทนาพนัธ์, มิชาเอล ลิทท์มนัน์ และคริสเตียน    

โฮฟมนัน์ (2546 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวเยอรมนัต่อบริการ
ดา้นขอ้มูลของมคัคุเทศก์ชาวไทย 4 ดา้น คือ ขอ้มูลเก่ียวกบั พุทธศาสนา ศิลปะไทย วฒันธรรมไทย ศกัยภาพ
ทางดา้นภาษาของมคัคุเทศก์ และการบริการทัว่ไปของมคัคุเทศก์ชาวไทย ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวชาว
เยอรมนั มีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัพทุธศาสนาและศกัยภาพทางภาษาของมคัคุเทศก ์อยูใ่นระดบัสูง  
ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวเยอรมันต่อการรับข้อมูลทั้ ง 4 ด้านจากมัคคุเทศก์ชาวไทย พบว่า  
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจต่อขอ้มูลดา้นพุทธศาสนา ขอ้มูลดา้นวฒันธรรมไทย และศกัยภาพ
ทางภาษาของมัคคุเทศก์ อยู่ในระดับสูง และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านการบริการทั่วไปของ
มคัคุเทศกอ์ยูใ่นระดบัดีมาก  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ พีระพงษ ์ดวงสนิท (2545 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง
ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการให้บริการของมคัคุเทศก์ในจงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใหบ้ริการของมคัคุเทศกอ์ยู่ในระดบัดี  คือ  1) ดา้น
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ความรู้มคัคุเทศก์สามารถบรรยายเก่ียวกับทรัพยากรการท่องเท่ียวได้ดีไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ประเพณี วฒันธรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติ  2) ดา้นความสามารถ โดยเฉพาะความสามารถ
ในดา้นวิชาการ ดา้นการนาํเท่ียว และดา้นการจดัการ  3) คุณสมบติัของมคัคุเทศกใ์นดา้นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะการตรงต่อเวลาและความซ่ือสัตยสุ์จริต  4) ดา้นบุคลิกภาพ โดยเฉพาะความเช่ือมัน่ในตนเองและการมี
อารมณ์ขนั  5) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ โดยเฉพาะความเอ้ือเฟ้ือ รู้จกัอาทร ห่วงใยผูอ่ื้น และมีนํ้ าใจพร้อมจะใหค้วาม
ช่วยเหลือ ส่วนผลการศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติพึงประสงคน์ั้น พบว่า  
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหม้คัคุเทศกเ์ป็นผูมี้ความรู้ดี ทั้งความูร้เก่ียวกบัโบราณสถาน โบราณวตัถุ สถานท่ี
ท่องเท่ียวธรรมชาติ และประเพณี วฒันธรรม  สาํหรับในเร่ืองของความสามารถอยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะดา้นการ
จดัการและดา้นวิชาการ  ส่วนคุณสมบติัของมคัคุเทศกใ์นดา้นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยเฉพาะความซ่ือสัตยสุ์จริตและความเสมอภาค และดา้นมนุษยสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะมีความเอ้ือเฟ้ือ
รู้จกัอาทรห่วงใยผูอ่ื้น สดช่ืนร่าเริงแจ่มใส มีนํ้ าใจพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ และใหค้วามร่วมมือดี ตามลาํดบั   
ส่วนผลการศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการใหบ้ริการของมคัคุเทศก ์พบว่า ความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวก่อนเดินทางมาและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวหลงัจากไดรั้บการบริการแลว้ มีส่ิงท่ีเกินความ
คาดหวงั  คือ  1) ความสามารถในดา้นภาษา  2) หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในดา้นการแนะนาํในส่ิงท่ีดี และการ
ตรงต่อเวลา  3) บุคลิกภาพในดา้นพลานามยัสมบูรณ์ วาจาสุภาพอ่อนหวานไพเราะ และการแต่งกายไดเ้หมาะสม
กบักาลเทศะ  4) มนุษยสมัพนัธ์ ในดา้น การมีนํ้าใจพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
สิทธิโชค เลิศธีรดา (2551, หนา้ 70-71) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว : 
กรณีศึกษาอาชีพมคัคุเทศก ์ ผลการศึกษาพบว่า  นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการท่องเท่ียว ณ สถานท่ีเก่ียวกบัศาสนา 
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และมีความตอ้งการให้มคัคุเทศก์อาํนวยความสะดวกในเร่ืองการให้ความรู้เก่ียวกบั
แหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด  ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาอาชีพมคัคุเทศก ์นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าควร
พฒันาในระดบัมาก โดยเฉพาะควรพฒันาในดา้นทศันคติมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือควรพฒันาดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นทกัษะ และดา้นความรู้ตามลาํดบั  ส่วนความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเท่ียว มีความคิดเห็นว่าควร
พฒันามคัคุเทศกอ์ยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะควรพฒันาในดา้นบุคลิกภาพมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือควรพฒันา
ดา้นทศันคติ ดา้นความรู้ และดา้นทกัษะ ตามลาํดบั  ส่วนความคิดเห็นจากบุคลากรภาครัฐ มีความคิดเห็นว่าควร
พฒันาภาษาของมคัคุเทศก ์เพิ่มประสบการณ์ในการทาํงาน และส่งเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะเร่ือง
ความเห็นแก่ตวั  และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมดิษดี พิศาลก่อสกุล (2549, หนา้ 68) ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะ
ของมคัคุเทศกต์ามความคาดหวงัของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ความ
คาดหวงัของผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัคุณลกัษณะของมคัคุเทศก ์ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาแยกเป็นองคป์ระกอบย่อยของคุณลกัษณะ  พบว่า  มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก
เก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนตวั  คือ  บุคลิกภาพ  มนุษยสัมพนัธ์  และเจตคติ  และเม่ือทดสอบสมมุติฐาน พบว่า  ผู ้
ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร  ท่ีบริษทัมีขนาด ลกัษณะการประกอบการ และระยะเวลาในการ
ประกอบการต่างกนั มีความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของมคัคุเทศกไ์ม่แตกต่างกนัแต่ผูป้ระกอบการธุรกิจการ
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ท่ีบริษทัมีรายไดต่้างกนั  มีความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของมคัคุเทศกแ์ตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีรายไดม้ากกว่า 2,000,000 บาท
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ต่อปี  มีความคาดหวงัสูงกว่าบริษทัท่ีมีรายได ้1,000,001–2,000,000 บาทต่อปี และรายไดน้อ้ยกว่า 1,000,000 บาท
ต่อปี   

จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า คุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยควรเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะดงัน้ี  คือ  1) มีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรม เพราะนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีแปลกใหม่ ยอ่มมีความตอ้งการทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีเหล่านั้น  2) มีความสามารถ โดยเฉพาะ ความสามารถในดา้นการควบคุมอารมณ์ เพราะ
มคัคุเทศกจ์ะตอ้งพบกบัลูกคา้ท่ีหลากหลายประเภท ท่ีมีนิสัยและความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการบริการแตกต่างกนั  
นอกจากนั้นการนาํเท่ียวอาจพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเดินทาง เช่น อุบติัเหตุ การเจ็บป่วยของนกัท่องเท่ียว 
มคัคุเทศกต์อ้งสามารถควบคุมอารมณ์ของตน เพื่อมิใหน้กัท่องเท่ียวมีความวิตกกงัวลมากเกินไป  3) มีหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบต่องาน โดยเฉพาะการตรงต่อเวลา เน่ืองจากการท่องเท่ียวต่างประเทศแต่ละคร้ัง นกัท่องเท่ียวตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเป็นเงินจาํนวนมาก จึงตอ้งการท่องเท่ียวให้ไดม้ากท่ีสุดตามโปรแกรมท่ีกาํหนดไว ้ 
การตรงต่อเวลาจะทาํใหก้ารท่องเท่ียวเป็นไปตามโปรแกรมท่ีกาํหนด  4) มีจรรยาบรรณและจริยธรรม คือ ไม่แสวงหา 
ประโยชน์โดยมิชอบ มีความซ่ือสัตย ์มีใจรักในการประกอบอาชีพ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกว่า
มคัคุเทศกไ์ม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว และมีความจริงใจในการทาํงาน  5) มีบุคลิกภาพท่ีดี โดยเฉพาะ
การรู้จกักาลเทศะ สุภาพ มารยาทดี มีความกระตือรือร้น มีสุขลกัษณะและสุขนิสัยท่ีดี มีอารมณ์ขนั และมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง  เพราะมคัคุเทศกต์อ้งใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัความสะดวกสบายในดา้นต่าง ๆ เช่น อาหาร 
ท่ีพกั และความบนัเทิงตลอดการท่องเท่ียว การมีบุคลิกภาพท่ีดี จะทาํใหก้ารบริการต่าง ๆ ดาํเนินไปไดอ้ยา่งดี 6) มี
มนุษยสัมพนัธ์ โดยเฉพาะ การมีนํ้ าใจใหค้วามช่วยเหลือ เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีเสียค่าใชจ่้ายใหก้บับริษทัแลว้ จะมี
ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บบริการท่ีดี มคัคุเทศกท่ี์มีนํ้ าใจช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวจะทาํใหน้กัท่องเท่ียวมีความซาบซ้ึง
และประทบัใจ   

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนคุณลักษณะของมัคคุเทศก์นําเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค์
ของนักท่องเทีย่วชาวไทย  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงค์
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์  พบว่า  นักท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็น  
โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นและรายขอ้ มีความแตกต่างกนั  ดงัน้ี 

1. ด้านความรู้ของมคัคุเทศก์ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายุต่างกนั  มีความคิดเห็น เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน 2 รายการ  คือ  เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม  

2. คุณสมบัติของมคัคุเทศก์  ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม 
 นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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คือ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และมีใจรักในการประกอบอาชีพ  ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ไม่แสวงหา
ผลประโยชนโ์ดยมิชอบ  

3.  คุณสมบัติของมคัคุเทศก์  ด้านบุคลิกภาพ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.01 คือ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ มีความเป็นผูน้าํ 
ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  คือ  มีสุขลกัษณะและสุขนิสัยท่ีดี และนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

4. คุณสมบัติของมคัคุเทศก์  ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
 นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  คือ  มีนํ้ าใจพร้อมให้ความช่วยเหลือ  ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็น 
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  คือ  สดช่ืน ร่าเริง ยิม้แยม้ แจ่มใส  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  คือ  มีนํ้ าใจพร้อมใหค้วามช่วยเหลือ 

ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ ์พงศะบุตร (2531, หนา้ 15)  
กล่าวถึงหนา้ท่ีของมคัคุเทศกไ์วว้่า  มคัคุเทศกค์วรดูแลสวสัดิภาพและความปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียว พยายาม
อธิบายให้ขอ้มูลให้นักท่องเท่ียวได้รับความรู้และความเพลิดเพลินให้คาํแนะนํานักท่องเท่ียวระมดัระวงัการ
โจรกรรมและอุบติัเหตุจราจร ในขณะเดินทางชมสถานท่ีต่าง ๆ ดูแลเร่ืองอาหารการกิน การใชห้อ้งนํ้า การเขา้ชม
สถานท่ีต่าง ๆ ของนกัท่องเท่ียวในระหว่างการเดินทาง  และสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ อรุณศรี ศาตรานิติ (2544, 
หนา้ 20)  สรุปหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของมคัคุเทศกไ์วว้่า  มคัคุเทศกเ์ป็นผูน้าํนกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมสถานท่ี
ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คาํอธิบายเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีนั้น เช่น เร่ืองของบุคคล สถานท่ี ประวติัศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิต ฯลฯ  ใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศท่ีท่องเท่ียวอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมแก่
นกัท่องเท่ียว  ทาํให้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ  ประทบัใจและมีความสุขกบัการท่ีไดเ้ดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศนั้น  ดูแลทุกขสุ์ขของนกัท่องเท่ียว  บริการและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  และสอดคลอ้งกบั
คาํกล่าวของ ชยาภรณ์ ช่ืนรุ่งโรจน์ (2535, หนา้ 24)  เก่ียวกบัคุณสมบติัของบุคลากรท่ีเหมาะสมในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จมี 3 ประการ คือ 1) มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2) รู้สึกถึง
ความสาํคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 3) มีความรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพ  และกล่าวถึง
หนา้ท่ีของมคัคุเทศกท่ี์ดีมีดงัน้ี คือ 1) มคัคุเทศก์ตอ้งตรงต่อเวลา 2) มคัคุเทศกต์อ้งเป็นผูมี้นํ้ าใจ 3) มคัคุเทศก์ตอ้ง
เป็นผูมี้ความกระตือรือร้น  4) มคัคุเทศก์ตอ้งเป็นผูรู้้จกักาลเทศะ  5) มคัคุเทศก์ตอ้งมีสุขลกัษณะและสุขนิสัยท่ีดี   
6) มคัคุเทศก์ตอ้งมีศิลปะในการพูด และเก่ียวกับคุณสมบติัเฉพาะตวัของมคัคุเทศก์ ว่ามคัคุเทศก์เป็นอาชีพท่ี
ตอ้งการคนท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั แตกต่างไปจากอาชีพอ่ืน คุณสมบติัดงักล่าวนั้น คือ 1) มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารเป็นอย่างดี  2) มีความรู้ในเร่ืองราว ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะอธิบายให้แก่
นกัท่องเท่ียว  3) มีทกัษะในการนาํเสนอขอ้มูลใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บรู้ เขา้ใจ และเกิดความสนใจท่ีจะรับฟังไม่เบ่ือ
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หน่าย  4) มีทกัษะในการบริหารจดัการนาํเท่ียว  5) มีทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  6) มีบุคลิกภาพท่ีดี ยิ้ม
แยม้แจ่มใส เป็นมิตรกบันกัท่องเท่ียว  7) มีนิสัยในการคาดการณ์ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดใ้นระหว่างการเดินทาง  8) มีความอดทนสูง  9) มีใจรักในอาชีพ รักงาน  10) มีจรรยาบรรณ จริยธรรม 
และคุณธรรม  11) เป็นผูท่ี้มีความสนใจในการแสวงหาความรู้อยา่งเสมอ  

จากขอ้มูลดงักล่าวแสดงวา่แมน้กัท่องเท่ียวชาวไทยมีความแตกต่างกนัทางลกัษณะประชากรศาสตร์แต่มี
ความตอ้งการในคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์นาํเท่ียวต่างประเทศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั เพราะคุณลกัษณะของ
มคัคุเทศก์นาํเท่ียวต่างประเทศตามท่ีกล่าวมา  ต่างมีความสําคญัต่อการสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจ 
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยตลอดการเดินทางดว้ยกนัทั้งส้ิน  แต่ถา้พิจารณาเป็นรายดา้นและรายขอ้ เก่ียวกบัความ
ตอ้งการคุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  อาจมีความตอ้งการแตกต่างกนั  
เพราะแต่ละลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีความเป็นลกัษณะเฉพาะตวั  จึงทาํใหก้ารให้ระดบัความคิดเห็นใน
ความตอ้งการคุณลกัษณะของมคัคุเทศก์นาํเท่ียวต่างประเทศดงักล่าวแตกต่างกนั  ดงันั้นการให้บริการนาํเท่ียว
ต่างประเทศแก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความแตกต่างกนัตาม  เพศ   อาย ุ อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  ระดบัการศึกษา 
และสถานภาพสมรส   มคัคุเทศก์นาํเท่ียวต่างประเทศควรให้ความสําคญัและคอยสังเกตระดับความตอ้งการ
เก่ียวกบัความรู้  จรรยาบรรณและจริยธรรม  บุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพนัธ์ของนักท่องเท่ียว  เพื่อให้สามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศท่ีพึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทย  
ทาํใหผู้ว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 

1. มคัคุเทศก์นาํเท่ียวต่างประเทศ  ควรมีคุณลกัษณะครบถว้นทั้งทางดา้นความรู้ ความสามารถ  และ    
มีคุณสมบติัในด้านหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรม  และด้านมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
เพือ่ใหส้ามารถใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีคุณภาพมากท่ีสุด 

2. การใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศ  ควรสังเกตระดบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ความแตกต่างกนัทางดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์  เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  

3. การฝึกอบรมมคัคุเทศก์นาํเท่ียวต่างประเทศ  ควรให้ความสําคญัเก่ียวกบั การควบคุมอารมณ์  การ
ตรงต่อเวลา  จรรยาบรรณและจริยธรรมของมัคคุเทศก์  เพราะเป็นคุณลักษณะท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยให้
ความสาํคญัในระดบัมากท่ีสุด 

4. การเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ส่วนใหญ่ไปกบัครอบครัว มีวตัถุประสงค์
เพื่อไปท่องเท่ียวและพกัผ่อน  ดงันั้นการจดัรายการนาํเท่ียว มคัคุเทศกค์วรเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีนกัท่องเท่ียว
ทุกคนในครอบครัว สามารถเขา้ชมได ้และมีความสนุกสนานสะดวกสบาย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
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1. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลกัษณะมคัคุเทศกท่ี์พึงประสงคข์องนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบัชาวต่างชาติ 
ว่ามีความต้องการแตกต่างกันหรือไม่  เพื่อนําผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการกาํหนดแนวทางการพัฒนา
คุณลกัษณะมคัคุเทศกต่์อไป 

2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศ  เพื่อนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางใน
การลดภาวะความเครียดของมคัคุเทศก ์และช่วยแกปั้ญหาใหม้คัคุเทศกใ์หก้ารบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ควรศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้มคัคุเทศก์มีความตั้ งใจทาํงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ควรศึกษาความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการให้บริการของมคัคุเทศก์ เปรียบเทียบกบัความ  
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศ  เพื่อนาํผลการศึกษามาคน้หาปัจจยัท่ีมีความสาํคญั
เร่งด่วนในการปรับปรุงการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์าํเท่ียวต่างประเทศ 
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บทคดัย่อ 
               การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของ
พนกังานภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 บริษทั ทีโอที  จาํกดั (มหาชน)  และเพ่ือเปรียบเทียบการใชบ้ริการจาก
ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต  ของพนักงานจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่าง  คือ  
พนักงานภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1  จาํนวน  297  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคงท่ี  และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 

ผลการวจิยัพบว่า  
พนกังาน มีการใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต  ในภาพรวม อยู่ในระดบัปาน

กลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า พนกังานมีการใชบ้ริการดา้นรูปแบบการนาํเสนอ  และดา้นประโยชนจ์าก
การใชร้ะบบสารสนเทศ  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  พนกังานท่ีมีอายุ   41–50  ปี  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  ตาํแหน่งหวัหนา้งาน  และอายงุาน  21-30 ปี มีการใชบ้ริการดา้นประโยชน์จากการใช้
ระบบสารสนเทศ  อยู่ในระดับมากทุกรายการ   ผลการเปรียบเทียบการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบน
เครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังานจาํแนกตามสถานภาพ  พบว่าพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั  มีการใชบ้ริการ
จากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตดา้นบริการสารสนเทศโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.05  และ  พนกังานท่ีมีอายุต่างกนั  มีการใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต  
ดา้นประโยชนจ์ากการใชร้ะบบสารสนเทศ  โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  
 

                                                        
* บทความการคน้ควา้อิสระ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
The objectives of this research were to study  the use  of  informative  system  on  intranet services  

performed by officers  working in sell and service  section at Nakornloung 1  TOT  CO.Ltd     and to compare 
the use of  these  services  categorized  according to personal status.  Sample group was 297 officers. 
Questionnaires were used  as  a  research  tool while  data were analyzed  into form of frequency , percentage, 
mean, standard deviation, T-test, and analysis of variance. 
 The results indicated that.   
 The research indicated that officers  had a use of services in overall at median level. Considered into 
aspects , the result indicated that officers had a use in “presentation pattern” and “benefit from using  
informative system”  services in overall at high level. Considered into lists, the result indicated that officers 
aging around 41 - 50 years old, graduated from bachelor degree, working  as a head, and working  21 - 30 years 
had a use in  “benefits from using  informative system”  service  at  high  level  in every lists. The result  from  
comparison  of use  of services  categorized  by  personal  status,  indicated that   officers  in  different  position  
had  difference  in use of  informative  system  on intranet services at 0.05 significant level  while  ones  in 
different  age  had difference  in use of service in aspect  of benefits from using informative system  at 0.01  
significant level.      

 
ความนํา 
  ปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสาร  เป็นปัจจยัสาํคญั  ในการดาํเนินธุรกิจทุกประเภท อาจกล่าวไดว้่าผูค้รอบครอง
ขอ้มูลท่ีดีกว่าจะเป็นผูไ้ดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจท่ีสุด  ดงันั้นจึงมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นการนาํ
ขอ้มูลมาประมวลผล วิเคราะห์ และจดัการใหเ้ป็นประโยชนใ์นการใชง้าน โดยอาศยัเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการทาํงานดา้นการเก็บขอ้มูล  และประมวลผล โดยเฉพาะบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ย่อมมีขอ้มูลจาํนวน
มากมาย ดงันั้นการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมท่ีใช้เก็บขอ้มูลมกัมีความหลากหลาย  ทาํให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคกบัผูใ้ชง้าน  ในการทาํงานเป็นอยา่งมาก ดงันั้นเทคโนโลยใีนสมยัใหม่ จึงมีแนวโนม้จะช่วยแกปั้ญหาต่าง 
ๆ โดยเฉพาะการแลก เปล่ียนขอ้มูลข่าวสารภายใน  เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ทัว่ทั้งองคก์ร จึงไดมี้ความพยายามพฒันา
เทคโนโลยดีา้นอินทราเน็ตมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รมากข้ึน     

   บริษทั ทีโอที จาํกัด(มหาชน) ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 ซ่ึงมีหน่วยงานจาํนวนมากและมี
พนกังานจาํนวน 1,351 คน ท่ีอยู่กระจาย ตามพื้นท่ีต่างๆ ทาํใหก้ารรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั บริษทั เช่น ขอ้มูล
ทางดา้นบุคลากร ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทั และขอ้มูลความรู้ต่างๆท่ีสามารถนาํมาใชป้ระยุกตเ์ขา้กบั
การทาํงาน เพื่อท่ีจะสามารถบรรลุ วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ของบริษทั นั้นแต่เดิมไม่สะดวกนกั   เน่ืองจากขอ้มูล
ข่าวสารมากมายท่ีพนกังานไดรั้บ  ไม่มีการจดัเก็บแบบเป็นระบบ  และระเบียบ ขาดการประมวลผลท่ีดี บริษทั ที
โอที จํากัด(มหาชน)  จึงจาํเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยีด้านอินทราเน็ต ผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบกบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)   มีศกัยภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงภายในบริษทั
อยา่งทัว่ถึง ซ่ึงมีความพร้อมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยูแ่ลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอาศยัเครือข่ายอินทราเน็ต ถือ
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วา่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารภาย ในบริษทัใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนกระบวนการทาํงาน
ของบริษทัได ้จะช่วยลดขั้นตอนการดาํเนินงานท่ีจะส้ินเปลืองงานเอกสารต่างๆ และรวมทั้งขยายโอกาสในการ
ติดต่อส่ือสารและประสานงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทาํให้ใชเ้ครือข่ายอินทราเน็ตเป็นท่ีรวบรวมสารสนเทศ
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั และสามารถพฒันาเพ่ิมศกัยภาพองคค์วามรู้ใหพ้นกังานเพ่ือทาํใหเ้กิดบูรณาการทาง
ความคิดและการแลกเปล่ียนแนวทางในการแกปั้ญหา การปฏิบติังานต่อกนัของพนักงาน ในแต่ละหน่วยงาน  
นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสาร  แลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศระหว่างกนัในการ
ทาํงาน สามารถลดค่าใชจ่้ายในการทาํงานของพนกังานดว้ยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูร่่วมกนัได ้ 
                ในการเขา้ไปใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังาน บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) สามารถเปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์(web browser)ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่ออยู่กบั เครือข่าย อินทราเน็ตของ
บริษทั ท่ี http://intra.tot.co.th จากนั้นพนกังานสามารถลอ็กอินเขา้ไปใชง้านไดโ้ดยท่ีรหสัในการลอ็กอินนั้น จะมี
การกาํหนดรหสัผ่านให้พนกังานทุกคนในบริษทั ดงันั้นพนกังานทุกคนสามารถเขา้ไปใชบ้ริการได ้ ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ พนกังานท่ีมีการใชเ้ครือข่ายอินทราเน็ตไดใ้ชบ้ริการจากระบบสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลหรือไม่  ทาํใหท้ราบถึงการเปิดรับสารสนเทศ  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคใน
การใชง้าน พร้อมทั้งขอ้มูลสนบัสนุนการใชร้ะบบสารสนเทศ เพือ่นาํผลจากการศึกษาท่ีไดไ้ปปรับปรุง และพฒันา
ระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
                1. เพื่อศึกษา  การใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของ  พนักงานภาคขายและ
บริการนครหลวงท่ี 1 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
                2/เพื่อเปรียบเทียบ  การใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของ  พนกังาน จาํแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
                การใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคลแตกต่างกนั     
              1.ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  เป็นพนกังาน  ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน)  จาํนวนพนกังาน  1,351 คน 
                2. กลุ่มตวัอยา่ง  คือพนกังาน ภาคขายและบริการนครหลวงท่ี 1 เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่ม
ตวัอยา่ง อยา่งง่าย (simple random sampling)   และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของ   Krejcie    และ Morgan (1970, p.608)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  297 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั  ดงัน้ี  
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                1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดับตาํแหน่งงาน  
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน (อายงุาน) และการเขา้ใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตลกัษณะ 
รวมทั้งหมด จาํนวน  10  ขอ้ 
                2  การใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต ประกอบดว้ย รูปแบบการนาํเสนอ  การ
บริการสารสนเทศ ประโยชนจ์ากการใชร้ะบบสารสนเทศ  ปัญหาและ อุปสรรคในการใชบ้ริการระบบสารสนเทศ 
รวมทั้งหมด จาํนวน 27 ขอ้ 
วธีิการรวบรวมข้อมูล 
                ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง ดว้ยวิธีสะดวก ระหว่างวนัท่ี 3 - 14 สิงหาคม 2552  ได้รับ
แบบสอบถามคืนมา  จาํนวน 297 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
                ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลงรหสั 
ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test และ F-test    
ดงัน้ี 
    1.วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และการเขา้ใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่าย
อินทราเน็ตของพนกังาน โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ(Percentage) 
                2.วิเคราะห์การใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
                3.เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย   ( X )    ของคะแนน   การใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือ ข่าย
อินทราเน็ต จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยใช ้t-test และ F-test 
                4. เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการใชบ้ริการจากระบบสารสน เทศบน
เครือข่ายอินทราเน็ต จากผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Difference ( LSD) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังาน ภาคขาย
และบริการนครหลวงท่ี 1 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  สามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
                พนักงาน  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย   ร้อยละ 59.26   อายุ 41 - 50 ปี  ร้อยละ 39.06  
รองลงมาอาย ุ30 – 40 ปี  เท่ากบัอายุ 50 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 27.27  การศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 51.52  รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี  ร้อยละ 31.31  ตาํแหน่งงาน/ผูป้ฏิบติัการ ร้อยละ79.79 รองลงมา หวัหนา้งาน ร้อยละ 16.84 ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน (อายงุาน)/ 10 ปี – 20 ปี ร้อยละ 37.71รองลงมา 21 ปี – 30 ปี ร้อยละ  32.32 เคยใชส้ารสนเทศบน
เครือข่ายอินทราเน็ต ร้อยละ 100.00  จาํนวนคร้ังท่ี เขา้ไปใชส้ารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต ทุกวนั ร้อยละ 
45.45  รองลงมา 2– 4 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ  30.64 ระยะเวลาในการใชง้านในแต่ละคร้ัง  30 – 60 นาที    ร้อยละ  
47.14   รองลงมา 60  นาทีข้ึนไป นอ้ยท่ีสุดร้อยละ  26.60    ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชส้ารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต
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มากท่ีสุด ระหว่างทาํงาน ร้อยละ49.50  รองลงมา ช่วงพกักลางวนั ร้อยละ 32.66  เขา้ใชส้ารสนเทศบนเครือข่าย
อินทราเน็ตของบริษทั เพื่อประโยชนท์างดา้น ปฏิบติังาน ร้อยละ35.69 รองลงมารับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 31.31 
 2. วิเคราะห์การใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงาน  จําแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล 
                พนกังานมีการใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตในภาพรวมอยูใ่นปานกลาง( X = 3.42) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

รูปแบบการนําเสนอ 
                พนกังาน มีการใชบ้ริการโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยู่ใน
ระดบัมาก  ( X  = 3.54-3.67)  จาํนวน 3 รายการ  คือ   

1. รูปแบบ และเทคนิคท่ีใชใ้นการแสดงขอ้มูลบนอินทราเน็ตมีความทนัสมยั ดึงดูด ใจให ้เขา้ไปใช ้
2. สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล 
3. ขอ้มูลท่ีนาํเสนอมีความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังาน เพศชาย และเพศหญิง อาย ุ50 ปีข้ึนไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน (อายงุาน) นอ้ยกวา่ 10 ปี และ 21-30 ปี 
 การบริการสารสนเทศ 

พนกังาน มีการใชบ้ริการโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง( X  = 3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  =3.50-3.58) จาํนวน 4 รายการ คือ  
 1. ระบบเงินเดือน (Pay Slip) 

2. Home Page Intra-9 (หนา้แรก Intra-9) 
3. ระบบขอ้บงัคบั, ระเบียบ, คาํสั่ง (RR)       

 4. ระบบสืบคน้ขอ้มูล (Search)                                                  
ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 ประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ 
พนกังาน  มีการใชบ้ริการโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน

ระดบัมาก ( X  =3.52-3.69) จาํนวน 4 รายการคือ 
 1. รับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 2. การติดต่อส่ือสาร รวดเร็ว และถูกตอ้ง   
 3. ช่วยลดเวลาการปฎิบติังาน 
 4. มีการใชท้รัพยากรนอ้ยลง (เช่น กระดาษ )  
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย และเพศหญิง  อาย ุ30-40ปี 
 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการระบบสารสนเทศ 

พนกังาน   มีการใชบ้ริการโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง( X  = 3.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัปานกลาง ( X  =3.18-3.30) ทุกรายการ คือ 5 อนัดบัแรก 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพยีงพอกบัพนกังาน 
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2. เน้ือหาขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บตรงความตอ้งการผูใ้ช ้
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
4. สารสนเทศไดรั้บการปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ         
5. ระบบอินทราเน็ตสามารถใชง้านไดดี้ 
ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกับพนักงานเพศชาย และเพศหญิง  ทุกระดับอายุ ทุกระดับการศึกษา ตาํแหน่ง 

ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร  ทุกระดบัอายงุาน 
            3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ( X )    ของคะแนน   การใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือ ข่าย
อินทราเน็ตของพนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (  ) ของคะแนนการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือ ข่าย
อินทราเน็ตของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  พบว่า  พนกังาน  จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  มี
การใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือ ข่ายอินทราเน็ตในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
          รูปแบบการนําเสนอ 
                 พนักงาน  ท่ีมีอายุต่างกัน  มีการใช้บริการโดยรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  2  รายการ  คือ   
 1. สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล 
 2. ความเร็วของการแสดงผลขอ้มูลเวบ็เพจแต่ละหนา้ บนเครือข่ายอินทราเน็ต 
 พนกังาน  ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีการใชบ้ริการโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การเช่ือมโยง 
(link)ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
 การบริการสารสนเทศ 
 พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง  มีการใชบ้ริการโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 3 รายการ  คือ 
                1. ระบบ Content Management System (CMS) 
                 2.  ระบบ Staff  Directory  4.0     
                 3.  Web Board  2.0                                                      
                 และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ  คือ  
                 1. การบริหารการประชุม (Meeting) 
                 2. ระบบยานพาหนะ (Vehicle)                                     

 พนกังาน  ท่ีมีอายตุ่างกนั  มีการใชบ้ริการโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 จาํนวน  3  รายการ  คือ        
                1. การบริหารการประชุม (Meeting)    
                2. ระบบขอ้บงัคบั, ระเบียบ, คาํสัง่ (RR)                                  
               3. ระบบใบลาผา่น Web (TM)    
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  พนกังาน  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีการใชบ้ริการโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  3 รายการ  ดงัน้ี   

1. การบริหารการประชุม (Meeting)                             
2. ระบบยานพาหนะ (Vehicle)   
3. ระบบเงินเดือน (Pay Slip)                                  
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ   คือ ระบบ Content 

Management System (CMS)    
พนกังาน  ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีการใชบ้ริการ โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  2 รายการ คือ 
1. การบริหารการประชุม (Meeting)      
2. ระบบยานพาหนะ (Vehicle)                                     

 พนกังาน  ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน (อายุงาน)ต่างกนั  มีการใชบ้ริการ โดยรวม  ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 
จาํนวน  2 รายการ  คือ  
 1. ระบบ Content Management System (CMS)     

2. ระบบใบลาผา่น Web (TM)                                       
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  2 รายการ คือ 

               1. ระบบสืบคน้ขอ้มูล (Search)                                                            
2. ระบบขอ้บงัคบั, ระเบียบ, คาํสั่ง 
ประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ 
พนกังาน  ท่ีมีอายตุ่างกนั  มีการใชบ้ริการโดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน 4 รายการ คือ 
                1. รับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
                2. ช่วยลดเวลาการปฎิบติังาน 
                3. มีการใชท้รัพยากรนอ้ยลง  ( เช่น กระดาษ ) 
                4. ช่วยใหอ้งคก์รขยายการดาํเนินการไปในท่ีห่างไกลได ้
                และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ  การติดต่อส่ือสาร 
รวดเร็ว และถูกตอ้ง   
 พนกังาน ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน (อายงุาน)ต่างกนั  มีการใชบ้ริการโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 
รายการ คือ รับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
           ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
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                   พนกังานเพศชาย และ เพศหญิง  มีการใชบ้ริการ โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จาํนวน1รายการ คือ ระบบ
อินทราเน็ตสามารถใชง้านไดดี้ 
                และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 2 รายการ  คือ  
               1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
               2. เน้ือหาขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บตรงความตอ้งการผูใ้ช ้
               พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีการใชบ้ริการโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 จาํนวน  1 รายการ คือ  สารสนเทศ
ไดรั้บการปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ 

พนกังาน  ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั  มีการใชบ้ริการ โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการคือ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์มีเพียงพอกบัพนกังาน 
 
การอภปิรายผล 
               การวิจยั เร่ือง การใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังานภาคขายและ
บริการนครหลวงท่ี 1 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)   ไดน้าํขอ้มูลมาอภิปรายผลดงัน้ี 
             1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             พนักงานผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 59.26   อายุ 41 - 50 ปี  ร้อยละ 39.06  
รองลงมาอาย ุ30 – 40 ปี  เท่ากบัอาย ุ50 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 27.27    การศึกษาปริญญาตรี  ร้อยละ 51.52  รองลงมา สูงกว่า
ปริญญาตรี  ร้อยละ 31.31  ตาํแหน่งงาน/ผูป้ฏิบติัการ ร้อยละ79.79 รองลงมา หวัหนา้งาน ร้อยละ 16.84  ระยะเวลา
ในการปฏิบติังาน (อายงุาน)/ 10 ปี – 20 ปี ร้อยละ 37.71รองลงมา 21 ปี – 30 ปี ร้อยละ  32.32   
                   การเขา้ใช้บริการระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงาน เคยใช้สารสนเทศบน
เครือข่ายอินทราเน็ต ร้อยละ 100.00  จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ไปใชส้ารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต ทุกวนั ร้อยละ 
45.45  รองลงมา 2– 4 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ  30.64 ระยะเวลาในการใชง้านในแต่ละคร้ัง  30 – 60 นาที    ร้อยละ  
47.14   รองลงมา 60  นาทีข้ึนไป   ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชส้ารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตมากท่ีสุด ระหว่างทาํงาน 
ร้อยละ49.50  รองลงมา ช่วงพกักลางวนั ร้อยละ 32.66  เขา้ใชส้ารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของบริษทั เพ่ือ
ประโยชนท์างดา้น ปฏิบติังาน ร้อยละ35.69 รองลงมารับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 31.31 
 2. การใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต 
 พนกังานมีการใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนกังาน ในภาพรวม อยูร่ะดบั
ในปานกลาง ( X  =  3.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 
 รูปแบบการนําเสนอ 
                  พนกังาน มีการใชบ้ริการโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  อยูใ่น
ระดบัมาก  ( X  = 3.54-3.67)  จาํนวน 3 รายการ  คือ   รูปแบบ และเทคนิคท่ีใชใ้นการแสดงขอ้มูลบนอินทราเน็ตมี
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ความทนัสมยั ดึงดูด ใจใหเ้ขา้ไปใช ้  สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล   ขอ้มูลท่ีนาํเสนอมีความ
รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 
 
 
 
 การบริการสารสนเทศ 
                  พนกังาน มีการใชบ้ริการโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง( X  = 3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก ( X  =3.50-3.58) จาํนวน 4 รายการ คือ  ระบบเงินเดือน (Pay Slip)   Home Page Intra-9 (หนา้แรก Intra-
9)   ระบบขอ้บงัคบั, ระเบียบ, คาํสัง่ (RR)   ระบบสืบคน้ขอ้มูล (Search)                                                  
 ประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ 
 พนกังาน  มีการใชบ้ริการโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก ( X  =3.52-3.69) จาํนวน 4 รายการคือ  รับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว   การติดต่อส่ือสาร 
รวดเร็ว และถูกตอ้ง   ช่วยลดเวลาการปฎิบติังาน  มีการใชท้รัพยากรนอ้ยลง (เช่น กระดาษ )  
                ซ่ึงสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2533, หน้า 352) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
เทคโนโลยใีนดา้นการส่ือสารขอ้มูลดงัน้ี 
                1. ทาํใหอ้งคก์ร สามารถรับขอ้มูล และสารสนเทศจากแหล่งกาํเนิดขอ้มูล ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
                2. ลดเวลาการทาํงาน เช่น บุคคลในองคก์ร สามารถขอดูขอ้มูล และสารสนเทศจากฐานขอ้มูล ซ่ึงอยูไ่กล
จากท่ีทาํงานของเราได ้โดยอาศยัการส่ือสารขอ้มูล 
               3. ประหยดัค่าใชจ่้าย ในการส่งข่าวสารภายในองคก์ร แทนการส่งข่าวสารโดยใชค้นนาํสาร 

  4. การส่ือสารขอ้มูลภายนอก ช่วยใหอ้งคก์รขยายการดาํเนินการไปในท่ีท่ีห่างไกลออกไปได ้ส่งผลให้
องคก์รมีความเจริญเติบโต 
 5. ช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์กร  ทําให้สามารถบริหารงานภายในองค์กรได้รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพข้ึน 
 ประสงค์  ปราณีตพลกรัง และคณะ (2541, หน้า 166) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รดา้นการส่ือสาร 
 1. สามารถยน่ระยะเวลาในการทาํงาน โดยทาํใหอ้งคก์รสามารถส่งผ่านขอ้มูลต่าง ๆ ไดร้วดเร็วข้ึนและ
ทาํงานต่าง ๆ ไดเ้สร็จเร็วยิง่ข้ึน 
 2. การเอาชนะขอ้จาํกดัทางภูมิศาสตร์   บุคคลในองคก์รท่ีอยูห่่างไกลกนัเสมือนวา่อยู ่ณ ท่ีเดียวกนั 
 3. การร้ือปรับโครงสร้างใหม่ขององคก์ร โดยทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีทนัสมยัตลอดเวลาเป็นการลดภาระท่ีตอ้ง
อาศยัแรงงานในการจดัเตรียมเอกสาร และลดปริมาณการใชโ้ทรศพัท ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 ประโยชน์ของการนาํการส่ือสารขอ้มูลมาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร (เขมะฑติั  วิรกตะวานิช และสาทิพย ์ 
กองจนัทรา, 2538, หนา้ 5) 

1.เพื่อรับขอ้มูลและสารสนเทศจากแหล่งกาํเนิดขอ้มูล ลดความคาดเคล่ือนของสารสนเทศและช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนาํสารสนเทศมาใชง้าน 
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 2. เพื่อช่วยลดเวลาในการทาํงาน การส่ือสารขอ้มูลช่วยให้ลดเวลาในการทาํงานลงได้หากปราศจาก
ระบบการส่ือสารขอ้มูลแลว้ อาจตอ้งเสียเวลาคอยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งการนานชัว่โมงหรือนานนบัวนั 

3. เพื่อการส่งและกระจายขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว การส่ือสารขอ้มูลช่วยทาํให้การส่งและการกระจาย
ข่าวสารตลอดจนสารสนเทศไปใหแ้ก่ผูต้อ้งการข่าวสาร เป็นไปอยา่งรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 

4. เพื่อการประหยดัค่าใชจ่้ายในการส่งข่าวสาร การส่ือสารขอ้มูลสามารถนาํมาใชแ้ทนการส่งข่าวสาร
โดยใชค้นนาํสาร โดยเฉพาะอยา่งซ่ึงในองคก์รขนาดใหญ่ ท่ีมีหน่วยงานแยกกนัอยูห่่างไกล 

5. เพื่อช่วยขยายการดาํเนินการขององคก์ร การส่ือสารขอ้มูลสามารถช่วยใหอ้งคก์รขยายการดาํเนินการ
ไปในท่ีห่างไกลออกไปได ้ซ่ึงยอ่มส่งผลถึงการเจริญเติบโตขององคก์ร 

6.  เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารงานขององคก์ร การส่ือสารขอ้มูลโดยใช้สารสนเทศ ทาํให้สามารถ
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัการณ์ การบริหารงานภายในองคก์รจึงทาํใหร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากแนวคิดขา้งตน้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดประโยชน์แก่องคก์ร ในดา้นลดขั้นตอนการทาํงาน ลด
เวลาทาํงาน ลดค่าใชจ่้าย เพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ก่อใหเ้กิดการพฒันาทั้งบุคคลและองคก์ร 
                ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
   พนกังาน   มีการใชบ้ริการโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง( X  = 3.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่
ในระดบัปานกลาง ( X  =3.18-3.30) ทุกรายการคือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพียงพอกบัพนกังาน  เน้ือหาขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไดรั้บตรงความตอ้งการผูใ้ช ้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  สารสนเทศไดรั้บการ
ปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ     ระบบอินทราเน็ตสามารถใชง้านไดดี้   การประมวลผลมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
   3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย    ( X )    ของคะแนน   การใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือ ข่าย
อินทราเน็ตของพนักงาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (  ) ของคะแนนการใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือ ข่าย
อินทราเน็ต จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  พบว่า  พนกังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  มีการใชบ้ริการ
ต่อการใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือ ข่ายอินทราเน็ตในภาพรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  ดงัน้ี 

รูปแบบการนําเสนอ 
พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีการใชบ้ริการ  ความเร็วของการแสดงผลขอ้มูลเวบ็เพจแต่ละหนา้ บนเครือข่าย

อินทราเน็ต และ สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  
0.05  ส่วนพนักงาน  ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั มีการใช้บริการโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ การ
เช่ือมโยง (link)ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้
               การบริการสารสนเทศ 
                        พนักงานเพศชาย และ เพศหญิง  มีการใช้บริการโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ  ระบบ Content Management 
System (CMS)     Web Board  2.0   และ ระบบ Staff  Directory  4.0    และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 คือ  การบริหารการประชุม (Meeting) และระบบยานพาหนะ (Vehicle)   ส่วน พนกังาน  ท่ีมีอายุ
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ต่างกนั  มีการใชบ้ริการโดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ  0.01  คือ ระบบขอ้บงัคบั, ระเบียบ, คาํสั่ง (RR) การบริหารการประชุม 
(Meeting)   และ ระบบใบลาผ่าน Web (TM)   พนกังาน ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีการใชบ้ริการโดยรวม  ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.01 คือ ระบบเงินเดือน (Pay Slip)  ระบบยานพาหนะ (Vehicle) และ  การบริหารการประชุม (Meeting) และ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ ระบบ Content Management System (CMS)   พนกังาน  ท่ีมี
ตาํแหน่งงานต่างกนั มีการใชบ้ริการ โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 คือ ระบบยานพาหนะ (Vehicle)และการบริหาร
การประชุม (Meeting)  พนกังาน  ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน (อายงุาน)ต่างกนั  มีการใชบ้ริการ โดยรวม  ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.01 คือ  ระบบใบลาผา่น Web (TM)   ระบบ Content Management System (CMS)  และแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 คือ ระบบขอ้บงัคบั, ระเบียบ, คาํสัง่ (RR) และระบบสืบคน้ขอ้มูล (Search)                                                          

ประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศ 
พนกังาน  ท่ีมีอายุต่างกนั  มีการใชบ้ริการโดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  จาํนวน  1  รายการ  คือ  การ
ติดต่อส่ือสาร รวดเร็ว และถูกตอ้ง  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ รับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ 
ภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ช่วยใหอ้งคก์รขยายการดาํเนินการไปในท่ีห่างไกลได ้ มีการใชท้รัพยากรนอ้ยลง ( 
เช่น กระดาษ )และ ช่วยลดเวลาการปฎิบติังาน ส่วนพนกังาน ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน (อายงุาน)ต่างกนั  มี
การใชบ้ริการโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 1 รายการ คือ รับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
             ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการระบบสารสนเทศ 
              พนักงานเพศชาย และ เพศหญิง  มีการใช้บริการ โดยรวม  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ ระบบอินทราเน็ตสามารถใชง้าน
ไดดี้ และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ เน้ือหาขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บตรงความตอ้งการ
ผูใ้ช ้และเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  พนกังาน  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  มีการใชบ้ริการ
โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั 0.01  คือ  สารสนเทศไดรั้บการปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ ส่วน พนกังาน  ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั  มี
การใชบ้ริการ โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 จาํนวน  คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีเพยีงพอกบัพนกังาน 
       ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของสินีนาถ  เอ้ือจิตอนนัตกลุ  (2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง  การใชส้ารสนเทศ
บนเครือข่ายอินทราเน็ตของวิศวกรและช่างเทคนิค : กรณีศึกษา กลุ่มบริษทัยคูอม ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาและ
อุปสรรคในการใชส้ารสนเทศบนเครือขา่ยอินทราเน็ตของวิศวกร และช่างเทคนิคกลุ่มบริษทัยคูอมโดยรวมพบวา่
รูปแบบเวบ็เพจไม่ดึงดูดความสนใจจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอไม่มีคู่มือในการสืบคน้สารสนเทศ  และ
ใชง้านเครือข่ายอินทราเน็ต 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 697

 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจยัเร่ือง  การใชบ้ริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต  ของพนกังาน ภาคขาย
และบริการนครหลวงท่ี 1 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันาการใชบ้ริการสารสนเทศของพนกังานบนเครือข่ายอินทราเน็ต ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
 1. รูปแบบการนาํเสนอ ควรมีการพฒันารูปแบบในการนาํเสนอท่ีใช้แสดงขอ้มูลบนอินทราเน็ตให้มี
ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และสามารถใชง้านไดง่้าย 
 2. การบริการสารสนเทศ เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบควรนาํขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อพนกังานเขา้ไปในระบบ 
และควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานเขา้ไปใช้บริการสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ต เพ่ือประโยชน์
สาํหรับพนกังาน 
 3. ประโยชน์จากการใชร้ะบบสารสนเทศ พนกังานสามารถพฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง  เพ่ือ
ทาํใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และสร้างจิตสํานึกใหพ้นกังานช่วยประหยดั
ค่าใชจ่้ายขององคก์รใหม้ากข้ึน   
 4. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการระบบสารสนเทศ ควรมีการสํารวจเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละ
หน่วยงานและจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้พียงพอกบัปริมาณของงาน  เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิ่งข้ึน และ สารสนเทศควรไดรั้บการปรับปรุง
อยา่งสมํ่าเสมอ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมและความสามารถในการใชง้านระบบอินทราเน็ตของพนกังาน 
 2. ควรศึกษาถึงการใชร้ะบบงานภายในขององคก์ร ผา่นระบบอินทราเน็ต 
                3. ควรศึกษาถึงแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่ในองคก์ร 
                4. ควรศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ 
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ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการจากเจ้าหน้าท่ีประจํา 

ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ)* 
The Clients’ Problems and Needs on Services from Officials  

at the Central Labour  Cour t (Samutprakan) 
 
           นายสมโชค  แป้นป้ัน** 

Mr. Somchok  Paenpan 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ ช้บริการและขอ้เสนอแนะ
ทางแกไ้ขการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีประจาํศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ใชก้ารวิจัยเชิงสาํรวจ เชิงปริมาณ 
กบักลุ่มตวัอย่างนายจา้ง 200 คน ลูกจ้าง200 คนจาํนวน 400 คน ตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ และกลุ่ม 10 คนให้
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  โ ดยใ ช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเคร่ืองมือ ใ ช้สถิติ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการวิจยัพบว่าลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี 
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพเป็นลูกจา้งและนายจา้ง ประกอบอาชีพทนายความ เห็นว่า
การใหบ้ริการไม่แตกต่างจากศาลอื่น คดีท่ีมาติดต่อส่วนมากคือคดีลูกจ้างฟ้องนายจา้ง ท่ีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 
ผลคดีไกล่เกลี่ย ตกลงกนัได ้เม่ือพิจารณาดาํเนินคดีนายจา้งชนะ จาํนวนคร้ังท่ีมาติดต่อสูงสุด 2-50 คร้ัง  ฐานะผูม้า
ติดต่อศาลเป็นลูกจ้างและนายจา้งจาํนวนเท่ากนั ใชเ้วลาติดต่อ 60 นาทีข้ึนไปนานท่ีสุด คืองานศูนยน์ดัความ 1) 
ระดบัปัญหาและความตอ้งการในการใชบ้ริการของเจา้หนา้ที่ของศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) รวม 7 ดา้น
ทั้งภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหามากท่ีสุดคือดา้นการใหบ้ริการอย่างเสมอภาค ส่วนดา้นความ
ตอ้งการในระดับมากที่สุด คือ  ด้านการให้บริการอย่างสุภาพ  2) ขอ้เสนอแนวทางแก้ไขการให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ีศาลมากท่ีสุดคือเจา้หนา้ท่ีควรใชค้าํพูดท่ีไพเราะ สุภาพ ทั้งกลุ่ม 400 คนและกลุ่มสัมภาษณ์เจาะลึก(10 
คน) เสนอแนะสอดคลอ้งกนัไดแ้ก่การพฒันาเจตคติที่ดีพฤติกรรมที่ดี  โ ดยใชเ้ทคนิคการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว ของผูใ้หบ้ริการ เป็นการลดขั้นตอนการทาํงานเพ่ือความรวดเร็ว 
 

                                                        
* บทความวิทยานิพนธ์ 
** ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the clients’ problems and needs and their suggestions on 
services from officials at the Central Labour Court (Samutprakan). The method of study was carried through a 
surrey technique. Data collection was conducted by questionnaire for 200 employers and 200 employees, total 
400 people, and in-depth interview for 10 persons. Percentage, arithmetic mean, and standard deviation were 
used in order to answer the research questions. 
 Results of the study indicated that: Majority of the sample were men, age 31-40 years old, educated 
bachelor degree, employees, working as lawyers. The services of the court did not differ from other courts. The 
law case that employees accused employers for unfair laid out. Using alternative dispute resolution in the court, 
the employers were the winners. The sample came to the court, were 200 employers and 200 employees. The 
longest time during service was the appointment center. 1) The clients’ problems and needs on services from 
officials at the Central Labour Court (Samutprakan), in the overview, were as moderate level in all seven 
aspects. The most important problem was the equal service aspect and the most important need was the humble 
service aspect. 2) The most useful suggestion from 400 client group was the humble and beautiful speech of the 
officials. At the same time the in-depth interview group revealed the similar related advice that the court’s 
officials should be developed their better attitudes, better behaviors and should use one-stop service technique.    
 
ความนํา 
 จากสภาพสังคมโลก “ยุคโลกาภิวฒัน์” การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โ ดยเฉพาะผลจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2540 อนั
เน่ืองมาจากปัญหาตลาดเงิน ตลาดทุน นํ้ ามนั วตัถุดิบและค่าแรงงาน ส่งผลใหส้ถานประกอบการในภาคการผลิต
สินคา้ ภาคอุตสาหกรรมและบริการส่วนใหญ่ประสบปัญหา ในดา้นการดาํเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบนั ทาํใหเ้กิด
การแข่งขนัทางดา้นภาคการผลิตสินคา้ ภาคอุตสาหกรรมและบริการสูง โ ดยเนน้การนาํเทคโนโลยีเขา้มามีส่วน
ร่วมในการประกอบการทาํใหมี้การลดบทบาทของแรงงานคนมากข้ึนเน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในการทาํงานมากกว่า
การใชเ้ทคโนโลยี จาํเป็นตอ้งลดจาํนวนลูกจ้างลงบางส่วนหรือลม้เลิกกิจการ ซ่ึงนาํไปสู่การเผชิญหนา้ระหว่าง
ลูกจา้งและนายจ้าง ก่อใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้และขอ้พิพากษาปัญหาแรงงาน เป็นผลใหลู้กจา้งและสมาชิกในครอบครัว
ไดรั้บความเดือดร้อนโดยขาดสวสัดิการขั้นพ้ืนฐาน อนัเป็นปัจจยัต่อเน่ืองไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผล
กระทบต่อความสงบสุขในสังคม แรงงานและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมตามมาอีก
มากมาย (จิราวรรณ  สุญาณวนิชกลุ, 2545) 
 กฎหมายจะกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคคล และองคก์ารตลอดจนมาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบติัเพ่ือความยุติธรรม เพ่ือวางกฎเกณฑ์ของสังคมให้มีลกัษณะของความพอดีไ ม่ข่มเหงรังแกผูท่ี้
อ่อนแอกว่า ไม่คดโกงกนั มุ่งไปสู่ความคิดในทางยุติธรรม (idea of justice) เพ่ือวางหลกัเกณฑใ์หเ้กิดความเป็น
ธรรมแก่สังคมและชอบดว้ยเหตุผล สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างครอบคลุมโ ดยไม่เลือกปฏิบติั และยงัมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั ดงันั้นทาํให้ภาครัฐจึงจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายเพ่ือสนบัสนุนการ
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ดาํเนินงานของภาคเอกชนมีลกัษณะเอื้อประโยชน์และส่งเสริมเศรษฐกิจของภาคเอกชน ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นกติกา
ในการผลิตสินคา้และการบริการเพ่ือส่งออกมากข้ึน ในขณะเดียวกนัในระบอบประชาธิปไตย (democracy) ยึด
หลกักฎหมาย (rule of law) หรือหลกันิติธรรม ถือหลกัในการปกครองโดยอาศยัหลกักฎหมายท่ีมาจากเจตนารมณ์
ของประชาชน ผูป้กครองมีหนา้ที่ในกรอบของกฎหมายและประชาชนตอ้งเคารพกฎหมาย เคารพในสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชน ซ่ึงแตกต่างจากระบบเศรษฐกิจ ทุนนิยม (capitalism) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสวงหาผลกาํไรเป็นสาํคญั ทาํใหต้อ้งกระทาํทุกวิถีทางเพ่ือจะใหมี้ผลกาํไรสูงสุด ดงันั้นมีเจา้ของกิจการบางส่วน
ของปัจจยัการผลิตมกัจะเอาเปรียบ เพ่ือใชป้ระโ ยชน์จากแรงงานให้เกิดประโ ยชน์แก่ตนเองมากท่ีสุดโ ดยไม่
คาํนึงถึงสวสัดิการ (welfare) แก่แรงงาน ซ่ึงจะเห็นไดว่้าแนวทางของสองระบบน้ีมีความขดัแยง้กนัอยู่ในตวัและ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กนัอย่างรุนแรงในสังคมแรงงานที่ดอ้ยการศึกษา  ทาํใหเ้ป็นสังคมของผูด้อ้ยสิทธิตามไป
ดว้ย ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ (exploitation) แรงงานและเกิดความขดัแยง้ระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง มีขอ้พิพาท
ความขดัแยง้ เร่ืองแรงงานเป็นจาํนวนมาก และขยายวงกวา้งมากข้ึนทุกขณะจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น
เหตุใหล้กัษณะการจา้งงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดว้ยเน่ืองจากมีเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง  แรงงานฝีมือบาง
ประเภทหมดความตอ้งการทาํใหเ้กิดปัญหาการปลดลูกจา้งเหล่านั้นออกอย่างไม่เป็นธรรม  
 ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) เป็นหน่วยงานรัฐ เป็นองคก์รหน่ึงในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
มีขา้ราชการเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี ดงันั้นการดาํเนินกิจกรรมใดๆ  ก็ตามของหน่วยงานรัฐตอ้งฟังเสียงจากประชาชน
ในฐานะของผูใ้ ช้บริการและคาํนึงถึงผลประโ ยชน์ท่ีประชาชนควรจะได้รับ จึงจาํเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้ง
แสดงขอ้มูลจากประชาชนอย่างต่อเน่ือง  ทั้งในขั้นตอนการปฏิบติังาน ระบบและกระบวนการทาํงาน ความ
ตอ้งการและความประทบัใจในการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี เพ่ือใหส้ามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ย่างสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการมากย่ิงข้ึน (สํานักงานโ ครงการศาลตน้แบบ, 2540 ข, หน้า 1) ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการยุติธรรมเป็นองคก์รสําคญัของราชการและเป็นท่ีพ่ึงท่ีสุดทา้ยของประชาชนใน การแสวงหาความ
ยุติธรรม (จุฑารัตน์  เอื้ออาํนวย, 2541, หนา้ 212) โ ดยเฉพาะอาํนาจตุลาการเป็นส่วนหน่ึงในสามอาํนาจอธิปไตย 
และพระมหากษตัริยท์รงใชอ้าํนาจน้ีผ่านศาลยุติธรรม ซ่ึงศาลมีภารกิจเกี่ยวกบัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ และรักษา
ความสงบสุขใหก้บัประชาชน ดว้ยความยุติธรรม ผ่านกระบวนการพิจารณาคดี พิพากษาและภายใตก้ระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดี จาํเป็นตอ้งมีระบบงาน ธุรการท่ีเขม้แข็งช่วยสนบัสนุนในการใหบ้ริการประชาชนผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทั้งปวง (สาํนกังานโครงการตน้แบบ, 2540 ข, หนา้ 5) จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งหาขอ้มูลจากประชาชนอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผูม้าติดต่อขอใชบ้ริการ ไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมา ทําใ ห้ผู้วิจัยมีความสนใ จท่ีจะศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) เพ่ือท่ีจะไดท้ราบว่าอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจหรือไม่  ปัจจัยอะไรบา้งท่ี
ส่งผลต่อปัญหาและความตอ้งการท่ีมีต่อการใหบ้ริการของศาลแรงงาน อนัจะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุง แกไ้ข 
และพฒันาในดา้นต่างๆ  ท่ีคน้พบ ใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการไดม้ากย่ิงข้ึน สามารถพฒันาการทาํงาน
ของเจา้หนา้ท่ีในศาลใหส้ามารถตอบสนองการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการและอาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้ริการ
ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  ตลอดจนบรรลุเจตนารมณ์ของศาลแรงงานอย่างแทจ้ริง 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับปัญหาและความต้องการของผูใ้ ช้บริการจากเจ้าหน้าที่ประจาํศาลแรงงานกลาง 
(สมุทรปราการ) 
 2.  เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะทางแกไ้ขการใหบ้ริการของเจ้าหนา้ท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ นายจ้าง ลูกจา้ง และผูเ้กี่ยวขอ้งท่ีมาติดต่อขอใช้บริการในศาล
แรงงานกลาง (สมุทรปราการ) เนน้เฉพาะผูม้าติดต่อขอใชบ้ริการดา้นคดีท่ีอยู่ระหว่างการดาํเนินงานต่าง ๆ  จาํนวน 
4 งาน ไดแ้ก่ งานประชาสัมพนัธ์ งานย่ืนคาํฟ้อง / ย่ืนฟ้อง งานคดัถ่ายเอกสารในสํานวน  และงานมาข้ึนศาลตาม
นดัหรือตามหมายเรียก 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูว้ิจัยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) (สุวิมล  ติรกานนัท,์ 2544, 
หนา้ 169)  จากประชากรผูม้าติดต่อขอรับบริการในงานต่างๆ  ในช่วงเวลาราชการเป็นหลกั  การกาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane รวมทั้งหมด 400 คน แยกเป็นจาํนวนนายจ้าง 200 คน 
จาํนวนลูกจ้าง 200 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางมานุษยวิทยา โ ดยใชเ้ทคนิคสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-
depth interview) จาํนวน 10 ราย เฉพาะนายจา้ง 5 และลูกจ้าง 5 ตั้งแต่ 5 คดีข้ึนไปโดยเจาะจงกลุ่มตวัอย่างผูม้า
ติดต่อขอใ ช้บริการจากเจ้าหน้าท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ใ นงานต่าง ๆ  ทั้ ง 4 งาน คือ  1. งาน
ประชาสัมพนัธ์ 2.งานย่ืนคาํฟ้อง / ย่ืนฟ้อง 3.งานคดัถ่ายเอกสารในสํานวน 4. งานมาข้ึนศาลตามนัดหรือตาม
หมายเรียก โดยเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2552 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึนตามแนววตัถุประสงคข์องการศึกษา
ปัญหา และ ความตอ้งการ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของ ผูใ้ชบ้ริการจากเจ้าหนา้ท่ีศาล
แรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  เป็นคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะขอ้มูลเบื้องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงใชเ้ก็บขอ้มูลภูมิหลงั  
เพ่ือทราบคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ขอ้คาํถามขอ้ท่ี 1 ถึง ขอ้ท่ี 11 ไดแ้ก่ งาน 4 งาน ท่ีมาติดต่อขอใช้บริการ 
จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด  สถานภาพคู่ความ อาชีพ ลกัษณะการใชบ้ริการกบัศาลอื่น ประเภทคดี
ท่ีมาติดต่อขอใชบ้ริการ ผลคดีท่ีมาติดต่อ จาํนวนคร้ังท่ีมาใน 2 ปี ฐานะท่ีมาติดต่อศาล และ งานและระยะเวลาที่
ติดต่องาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (check – list) และเป็นคาํถามแบบปลายเปิด
แบบเติมคาํหรือขอ้ความ 
 ตอนที่ 2  เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นซ่ึงใชว้ดัระดบัปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการจาก
เจ้าหน้าท่ีประจาํศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ)  ขอ้คาํถามขอ้ท่ี 1 – ขอ้ท่ี 30 โ ดยขอ้ความจะมีลกัษณะท่ี
ครอบคลุมบริการ 7 ดา้น 
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 ตอนที่ 3  เป็นคาํถามเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการ 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมและขอ้เสนอแนะทางแกไ้ข ของผูใ้ห้บริการของศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) มี
คาํถาม 14 ขอ้ 
 ตอนที่ 4  ขอ้มูลการสัมภาษณ์ของผูใ้ช้บริการในคดีแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล เฉพาะ นายจา้งและ
ลูกจ้าง ตั้งแต่ 5 คดีข้ึนไป จาํนวน 10 คน 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูวิ้จัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโ ดยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตาม
กาํหนดเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตและขอรับคืนดว้ยตนเอง  
 ส่วนการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เพ่ือทราบถึงรายละเอียดในเชิง
ลึก (อุทุมพร  เผ่าสุวรรณ, 2543, หนา้ 101) เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนายจา้ง  และลูกจา้งในคดีท่ีมีต่อการ
ให้บริการของศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ)  ปัญหาและความตอ้งการต่อการให้บริการของศาลแรงงาน  
ความคิดเห็นหรือทศันคติต่อตวัเจ้าหนา้ท่ีศาลและการปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการรับบริการและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไ้ขพฒันาการให้บริการของศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) โ ดยผูว้ิจยัใ ช้
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสัมภาษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้งในคดีท่ีมาติดต่องานศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ)  
จาํนวน 10 ราย โ ดยเร่ิมทาํการสัมภาษณ์ตั้งแต่วนัท่ี  25 ธนัวาคม 2551 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2552 ใชเ้วลาเฉลี่ยใน
การสมัภาษณ์รายละ 45 นาที 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบ (ตอนที่ 1) หาค่าร้อยละ 
 2.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม (ตอนที่ 2) ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม (ตอนที่ 3) หาค่าร้อยละ 
 4.  ขอ้มูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (ตอนท่ี 4)  วิเคราะหเ์ชิงมนุษยวิทยา 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัปัญหา และระดบัความตอ้งการในการใชบ้ริการจาก
เจ้าหน้าท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) รวมทั้งขอ้เสนอแนะทางการปรับปรุงแกไ้ข การให้บริการของ
เจา้หน้าท่ีของศาลดังกล่าวด้วย  กลุ่มตวัอย่างเป็นนายจา้ง 200 คน และลูกจา้ง 200 คน รวม 400 คน คน ตอบ
แบบสอบถามตอนท่ี 1-3 ส่วนอีกกลุ่มหน่ึง เป็นนายจ้าง 5 คน ลูกจา้ง 5 คน รวม 10 คน ตอบคาํถามการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ตอนท่ี 4 เกี่ยวกบัการบริการของเจ้าหนา้ท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 7 ดา้น คือ ดา้นความ
รวดเร็ว และ ต่อเน่ือง ดา้นการอาํนวยความสะดวก  ดา้นการใหบ้ริการอย่างเสมอภาค  ดา้นการให้บริการอย่าง
สุจริต  ดา้นการใหบ้ริการอย่างสุภาพ  ดา้นการใหบ้ริการอย่างถูกตอ้ง และ ดา้นอาคารสถานท่ีและความปลอดภยั 
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 ตอนที่ 1 ลกัษณะผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ใช้จาํนวนนับ, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 57.75 เป็นหญิงร้อยละ 42.25 อายุ 31-40 ปี 
ร้อยละ 45.25 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 55.75 สถานภาพเป็นนายจา้ง 200 คน ร้อยละ 50.00 เป็นลูกจา้ง 
200 คน ร้อยละ 50.00 ประกอบอาชีพทนายความ ร้อยละ 25.50  เปรียบเทียบการบริการจากเจ้าหนา้ท่ีศาลแรงงาน
กลาง (สมุทรปราการ) ระบุว่าไม่แตกต่างจากศาลอื่น ร้อยละ 48.75   ประเภทคดีท่ีลูกจา้งฟ้องนายจา้ง เลิกจา้งโดย
ไม่เป็นธรรม สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 16.00 ผลคดีเขา้สู่ระบบการไกล่เกลี่ยตกลงกนัได ้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 81.50  
เม่ือพิจารณาคดีแลว้ นายจา้งชนะมาก คิดเป็นร้อยละ 83.50 คดีทัว่ไปลูกจา้งแพ ้คิดเป็นร้อยละ 58.00 มาติดต่อศาล 
2 - 50 คร้ัง สูงสุด ร้อยละ 55.25 และประเภทผูเ้กี่ยวขอ้งในคดี เป็นฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจา้งเท่ากนัฝ่ายละคร่ึง 
คือฝ่ายละ 200 คน ร้อยละ 50.00 ระยะเวลาท่ีมาติดต่อศาล ช่วง 1 – 30 นาที งานประชาสัมพนัธ์ไดรั้บการติดต่อ
สูงสุดร้อยละ 66.00 ช่วงเวลา 31-60 นาที ติดต่อสูงสุดงานไกล่เกลี่ย ร้อยละ 93.25   สาํหรับช่วงเวลา 60 นาทีข้ึน
ไป ติดต่องานศูนยน์ดัความจาํนวนสูงสุด ร้อยละ 55.50 
 ตอนที่ 2 สรุประดบัปัญหาการใชบ้ริการจากเจา้หนา้ท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ในการบริการ 
7 ดา้น ขอ้คาํถามรวม 30 ขอ้ พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง  เรียงลาํดบัปัญหาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวม
สูงสุด ถึงตํ่าสุดได้ดังน้ี ลาํดับท่ี 1 ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาค ลาํดบัท่ี 2 ด้านอาคารสถานท่ี และ ความ
ปลอดภยั  ลาํดบัท่ี 3 ดา้นการใหบ้ริการอย่างสุภาพ ลาํดบัท่ี 4  ดา้นการอาํนวยความสะดวก ลาํดบัที่ 5 ดา้นความ
รวดเร็ว และต่อเน่ือง ลาํดบัท่ี 6  ดา้นการใหบ้ริการอย่างถูกตอ้ง และ ลาํดบัท่ี 7 ดา้นการใหบ้ริการอย่างสุจริต   
 สรุประดบัความตอ้งการ การใชบ้ริการจากเจ้าหนา้ท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ในการบริการ 7 
ดา้น ขอ้คาํถามรวม 30 ขอ้ พบว่า ในภาพรวม มีความต้องการในระดบัปานกลาง เรียงลาํดับความตอ้งการท่ีมี
ค่าเฉล่ียรวมสูงสุด ถึง ตํ่าสุด ไดด้งัน้ี ลาํดับท่ี 1 ดา้นการให้บริการอย่างสุภาพ ลาํดบัท่ี 2 ดา้นความรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง ลาํดบัท่ี 3 ดา้นการใหบ้ริการอย่างเสมอภาค ลาํดบัท่ี 4 ดา้นการใหบ้ริการอย่างสุจริต ลาํดบัที่ 5 ดา้นการ
ให้บริการอย่างถูกตอ้ง ลาํดับท่ี 6 ด้านการอาํนวยความสะดวก และลาํดับท่ี 7 ด้านอาคารสถานท่ี และ ความ
ปลอดภยั 
 ตอนที่ 3 สรุปขอ้เสนอแนะการแกไ้ข การให้บริการของเจา้หน้าท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 
เรียงตามลาํดบัจากคะแนนสูงสุด ลงมา 13 รายการ ดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีควรใหบ้ริการโ ดยใชค้าํพูดท่ีไพเราะ 
สุภาพ  ลาํดบัท่ี  2 บริการตวัอย่างการเขียนแบบฟอร์ม แบบคาํร้องในขั้นตอนต่าง ๆ   ลาํดบัท่ี 3  การจดัป้ายบอก
ทิศทางระบุสถานท่ีติดต่อท่ีชดัเจนในแต่ละงาน แต่ละขั้นตอน ลาํดบัท่ี 4 มีการใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัคดี
ดว้ยคอมพิวเตอร์  ลาํดบัท่ี 5  การมีบตัรรับเร่ือง หรือบตัรคิวในการติดต่อขอรับบริการสาํหรับงานท่ีจาํเป็น  ลาํดบั
ท่ี 6 คือการระบุช่ือของเจา้หน้าท่ีผูใ้ ห้บริการ  ลาํดับท่ี 7 คือการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัขั้นตอนและแผนภูมิขั้นตอน
กระบวนการการใชบ้ริการว่าผูติ้ดต่อตอ้งทาํอะไรบา้งในแต่ละขั้นตอน  ลาํดบัท่ี 8 คือการแจง้ใหผู้ม้าติดต่อทราบ
ว่าจะตอ้งนาํหลกัฐานต่าง ๆ  อะไรบา้ง เม่ือมาติดต่อศาล  ลาํดบัท่ี 9 คือการให้บริการที่ถูกตอ้ง ไม่มีขอ้ผิดพลาด 
หรือตอ้งกลบัมาขอรับบริการซ้ําอีกในเร่ืองเดิม ยกเวน้การมาเป็นพยานศาล  ลาํดบัที่ 10  ไดแ้ก่ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ  ลาํดบัท่ี 11  คือการใหบ้ริการแผ่นพบัคาํแนะนาํการมาข้ึนศาลในฐานะต่าง ๆ   ลาํดบัท่ี  12 คือระยะเวลา
การใหบ้ริการในขั้นตอนต่าง ๆ  ควรรวดเร็ว ถูกตอ้ง  ลาํดบัท่ี 13  ทางศาลควรจดัทาํบตัรนดั ความมอบใหผู้ป้ระกนั 
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และจาํเลยเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน (ป้องกนัการลืมวนันดั) และ  ลาํดบัท่ี 14  คือ เร่ืองอื่น ๆ  ท่ีคิดว่าเป็นประโ ยชน์ใน
การนดัหมายติดต่อกบัศาล 
 ตอนที ่4 สรุปผลการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 10 คน ประกอบดว้ยนายจา้ง 5 คน 
ลูกจ้าง  5 คน ซ่ึงเคยมาติดต่อศาล นบัจาํนวนคดี 5 คดีข้ึนไป มีทั้งความพึงพอใจในการมาติดต่อ และ ขอ้เสนอแนะ
ทางแกไ้ขในการใหบ้ริการของเจ้าหนา้ที่ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ดงัต่อไปน้ี 
 ดา้นความพึงพอใจ  เรียงลาํดบัจากความพึงพอใจมากไปหานอ้ย โ ดยพิจารณาทั้ง 7 ดา้น ตามลาํดบั คือ  
ลาํดบัท่ี 1 ดา้นอาคารสถานท่ี และความปลอดภยั ลาํดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ 2 ดา้น คือ ดา้นการอาํนวยความสะดวกของ
เจา้หนา้ท่ี และดา้นการท่ีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการอย่างสุภาพ มีนํ้ าใจไมตรี พูดจาไพเราะ แนะนาํดี  ลาํดบัท่ี  4  มี 2 ดา้น 
คือ ดา้นการใหบ้ริการอย่างเสมอภาค และ ดา้นความรวดเร็วและต่อเน่ือง  ลาํดบัท่ี 6  ดา้นการใหบ้ริการอย่างสุจริต
โดยไม่เรียกเกบ็เงินค่าบริการพิเศษ  ลาํดบัท่ี 7  คือดา้นการบริการอย่างถูกตอ้งและยุติธรรม 
 ขอ้เสนอแนะทางแก้ไขในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกดังกล่าวขา้งต้น สรุปเรียงตามลาํดับจากท่ีมีผูแ้สดงความคิดเห็นจากคะแนนมากลงมา
ตามลาํดับ ซ่ึง ครอบคลุม 7 ด้าน มี 13 รายการ ดังน้ี  ลาํดับท่ี 1 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์แนะนําว่าศาลแรงงานกลาง 
(สมุทรปราการ) ควรปลูกฝังเจตคติท่ีดี จิตสาํนึกท่ีดีในการใหบ้ริการผูม้าติดต่อ รวมทั้งควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสมของเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการของศาล  ลาํดบัท่ี 2  มี 2 ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีบตัรคิว บตัรรับเร่ืองในการ
ติดต่อศาลตามลาํดบัก่อน-หลงั และเป็นหลกัฐานในการรับ-ส่ง สาํนวนคดี ขอ้เสนอแนะ อีกประการหน่ึงคือ ควร
ลดขั้นตอนของบางงานท่ีซ้ําซ้อน หรือไม่จาํเป็น เพ่ือการบริการท่ีรวดเร็ว ต่อเน่ือง ควรมีจุดบริการเบด็เสร็จ ณ จุด
เดียว หรือเรียกว่า “One-stop service”  ลาํดบัท่ี  4 มี 2 ขอ้เสนอ คือ ควรจดัใหมี้คาํแนะนาํคาํอธิบาย สาํหรับผูม้า
ติดต่อศาล และควรมีการประสานงานภายในศาลแผนกต่าง ๆ  ท่ีดีกว่าเดิม ป้องกนัการสับสนของผูม้าติดต่อ  
ลําดับท่ี  6 มี 2 ข้อเสนอ  คือ  ควรมีส่ิงอ ํานวยความสะดวก  หลายจุดใ ห้เพียงพอ  เช่นเคร่ืองรับโ ทรทัศน ์ 
หนงัสือพิมพ์  วารสารใหอ้่าน และควรบริการดา้นสถานท่ีจอดรถ ใหเ้พียงพอสาํหรับผูม้าติดต่อศาล  ลาํดบัท่ี 8  มี 
6 ขอ้เสนอ คือ 1) ควรมีระบบบริการแก่ผูด้อ้ยโ อกาส เช่น เด็ก ผูสู้งอายุ (รวมถึงผูพิ้การ) ท่ีเหมาะสม 2) ควรดูแล
ให้เจ้าหน้าที่แต่งเคร่ืองแบบเพ่ือความเป็นระเบียบ สวยงาม  3)  ควรจัดเจ้าหน้าท่ีศาลออกไปให้ความรู้ด้าน
กฎหมายในชุมชนต่างๆ  4) เจา้หนา้ท่ีของศาลควรติดป้ายช่ือ, พูดจาไพเราะ, สุภาพ 5) ควรพฒันาการใหบ้ริการให้
เสมอภาค และ 6) ควรปรับลดค่าถ่ายเอกสารลงมาในราคาท่ีเหมาะสม โดยราคาไม่เกินแผ่นละ 1 บาท 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของผูใ้ ช้บริการจากเจ้าหน้าท่ีประจําศาลแรงงานกลาง 
(สมุทรปราการ) มีประเด็นสาํคญัที่จะนาํมาอภิปรายผลตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  ด้านความรวดเร็วและต่อเน่ือง  ระดบัปัญหา อยู่ลาํดบัท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบ 7 ดา้น โ ดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง
ดา้น ( X  = 3.00) ระดบัปานกลาง ผูใ้ชบ้ริการระบุดา้นน้ีมีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความกระตือรือร้นของเจา้หนา้ที่ 
ทนัตามกาํหนดเวลารวดเร็ว ต่อเน่ือง 
  สําหรับระดบัความตอ้งการ ดา้นความเร็วและต่อเน่ืองอยู่ลาํดบัท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบ 7 ดา้น โ ดยมี
ค่าเฉลี่ยทั้งดา้น อยู่ระดบัปานกลาง ( X  = 2.80) ดว้ยการปฏิบติังานอย่างกระตือรือร้นของเจา้หนา้ที่ทนัตาม
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กาํหนดเวลา รวดเร็ว ต่อเน่ือง ไม่ตอ้งรอนาน ผลการวิจยัดา้นน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุษบา  จาํปาทิว (2547) 
ทาํการศึกษาเร่ืองปัญหา และความตอ้งการในดา้นการบริการของผูใ้ชไ้ฟฟ้าและพนกังานการไฟฟ้านครหลวง เขต
บางพลี ส่วนใหญ่สามารถใหบ้ริการ โ ดยใชเ้วลาไดต้ามมาตรฐาน และใชเ้วลาใหบ้ริการนอ้ยกว่ามาตรฐานท่ีการ
ไฟฟ้านครหลวงกาํหนด ซ่ึงมีความเร็วและต่อเน่ืองดี อนัเป็นผลใหไ้ดรั้บการประเมินระดบัปัญหา และระดบัความ
ตอ้งการใหป้รับปรุงแกไ้ขการบริการอยู่ในระดบันอ้ย 
 2.  ด้านอาคารสถานที ่และความปลอดภยัและด้านการอาํนวยความสะดวก 
  ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ระดับปัญหาในภาพรวมปานกลางทุกด้าน ด้านอาคารสถานท่ีและความ
ปลอดภยั มีปัญหาลาํดบัท่ี 2 ดา้นการตรวจอาวุธ ส่ิงผิดกฎหมาย ความปลอดภยัภายในศาลอย่างเคร่งครัดเหมาะสม  
จดัใหมี้หอ้งสุขาที่สะอาด มีอาคารท่ีสง่างาม ดา้นการอาํนวยความสะดวก อยู่ลาํดบัท่ี 4 เนน้ความเหมาะสมในการ
ติดป้ายช่องหมายเลข 
  สาํหรับผลวิจยั เกี่ยวกบัระดบัความตอ้งการทั้งสองดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการอาํนวยความ
สะดวก  ลาํดบัท่ี 6 และดา้นอาคารสถานที่ และความปลอดภยัความตอ้งการอยู่ลาํดบัท่ี 7 ซ่ึงเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
ผูใ้ ช้บริการเน้นว่า ควรบริการตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  ท่ีใ ช้ใ นศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 
รวมทั้งแบบคาํร้องต่างๆ  ควรมีตวัอย่างใหดู้ อาคารสถานที่ควรมีท่ีนัง่พกัใหผู้ม้าติดต่อ นํ้าด่ืม โทรทศัน์ โทรศพัท ์
ในจาํนวนปริมาณท่ีเหมาะสม 
  ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบั กุศลวฒัน์  คงประดิษฐ์ (2548) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการใชบ้ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศของสาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา ของนิสิตระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 
พบว่า นิสิตมีปัญหาเก่ียวกบัการส่งเสริมการใชบ้ริการมากท่ีสุด ซ่ึงมีขอบเขตการใหบ้ริการท่ีเป็นความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอื่นๆ  ของมหาวิทยาลยัแห่งน้ี รองลงมาคือปัญหาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บุคลิกภาพ
ของบุคคล ส่วนสภาพสถานท่ีใหบ้ริการและดา้นการใหค้วามช่วยเหลือเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุด 
  เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัของ มณีรัตน์  พรกุลวฒัน์ (2543) ศึกษา “ปัญหาและความตอ้งการใช้
บริการหอ้งสมุดองค ์การสหประชาชาติในประเทศไทย”  สรุปว่า สภาพอาคารสถานท่ีในการใหบ้ริการหอ้งสมุด
เหมาะสมดี ไม่มีปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ มีปัญหาดา้นระยะเวลาการบริการนอ้ย  สั้นไปไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ ช้บริการมีระเบียบขอ้บงัคบัยุ่งยากมากไป  ปัญหาอื่นๆ  นอกจากน้ีอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับความ
ตอ้งการนั้น ตอ้งการขยายเวลาการบริการใหน้านข้ึน เพ่ิมการบริการดา้นอื่นๆ  เป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพ่ิมการบริการรวบรวมรายช่ือหนงัสือ  เพ่ิมวารสารบางประเภท ใหบ้ริการถ่ายเอกสารในราคา
ประหยดั  จัดหาหนังสือใหม่ๆ  เพ่ิมข้ึนทั้ งภาษาไทย และภาษาองักฤษ รวมทั้ง บอกรับวารสารภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึนดว้ย 
  ผลการวิจยัของ  ศจีพรรณ   แสงอ่อน (2550) เร่ือง “ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในการ
ใหบ้ริการงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลเมืองพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ”  พบว่าปัญหาอยู่
ในระดบัปานกลางในภาพรวม เม่ือพิจารณาดา้นปัญหา ความตอ้งการดา้นรักษาความสะอาด มาเป็นลาํดบัท่ี 1 ซ่ึง
เป็นระดบัปัญหาและความตอ้งการดา้นอาคารสถานท่ี และความปลอดภยัดา้นสาธารณสุข 
  ผลการวิจยัของ พลัลรินทร์  ภูกิจ (2546) เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความรู้ของผูรั้บบริการ 
เกี่ยวกบัสิทธิท่ีไดรั้บความคุม้ครอง และวิธีขอรับความคุม้ครอง จากศาลปกครอง”  พบว่า ปัญหาและอุปสรรคจาก
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การใ ห้บริการแก่ผู้รับฟ้องท่ีศาลปกครอง ได้แก่  ด้านสถานท่ีสําหรับใ ห้บริการประชาชน  ยังไ ม่มีความ
สะดวกสบายมากนกั และขาดการประชาสมัพนัธข์องศาลปกครองดว้ย 
  ผลการวิจัยของ เขมกุลกรณ์  มณีณัฐกรณ์ (2547)  เร่ือง “สภาพปัญหาและความต้องการของ
ผูใ้ชบ้ริการเรือโดยสารที่มีต่อการใหบ้ริการของบริษทัครอบครัวขนส่ง” พบว่า สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยที่สุด คือ
ปัญหาการให้บริการของพนักงาน ปัญหาความเร็วของเรือ และปัญหาความปลอดภยัในการเดินทาง มีความ
ตอ้งการใหป้รับปรุงท่าเรือ และเรือ คือสถานท่ี ยานพาหนะที่ใหบ้ริการใหม้ัน่คงแข็งแรงข้ึน และยงัเสนอแนะให้
พนักงานมีความสุภาพกบัผูใ้ช้บริการมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ดา้นความปลอดภยัของผูโ้ ดยสาร หรือผูใ้ ช้บริการตอ้ง
คาํนึงถึงเป็นหลกัสาํคญั 
 3.  ปัญหาและความต้องการด้านการให้บริการอย่างถูกต้องและความต้องการด้านความเร็วและต่อเน่ือง 
ปัญหาและความต้องการด้านความเสมอภาค 
  ผลการวิจยัคร้ังน้ี พบว่าระดบัปัญหาดา้นการใหบ้ริการอย่างถูกตอ้ง ระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ
ทั้ ง 7 ด้าน อยู่ลาํดับที่ 6 ผูใ้ ช้บริการรวมถึงความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการอธิบายได้อย่างชัดเจน และให้
คาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ต่อผูม้าติดต่อ ส่วนความตอ้งการดา้นน้ีอยู่ลาํดบัท่ี 5  ผูใ้ชบ้ริการเนน้ว่า เม่ือได้
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจ้าหนา้ท่ีผูใ้ห้บริการแลว้ ทาํให้การดาํเนินการเป็นไปดว้ยดีไม่ผิดพลาด  ทั้งทาํให้การ
ติดต่อรวดเร็ว ต่อเน่ือง ทนัเวลา ตรวจสอบได ้
  สําหรับระดบัปัญหาดา้นความเสมอภาค อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบ 7 ดา้น เป็นปัญหา
มากท่ีสุด ลาํดบัท่ี 1 ในศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) คือผูใ้หบ้ริการตอ้งปฏิบติัต่อทุกคนเหมือนๆ  กนั ไม่ว่า
จะรู้จักเป็นส่วนตวัหรือไม่ ส่วนดา้นความตอ้งการอยู่ในลาํดบัท่ี 3 คือความเสมอภาคในการเขา้รับบริการก่อนหลงั
ตามคิว 
  ผลการวิจัยในการใหบ้ริการระดบัปัญหา และความตอ้งการดา้นการใหบ้ริการอย่างถูกตอ้ง และการ
ใหบ้ริการอย่างเสมอภาคน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประเสริฐ  ตั้งพิษฐานสกุล (2543) ศึกษาเร่ือง “ปัญหาและ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการชาํระเงินค่าสาธารณูปโภค ผ่านธนาคารพาณิชย”์  พบว่าปัญหาและความตอ้งการ
ดา้นความถูกตอ้ง  เพราะท่ีผ่านมาเกิดปัญหาความผิดพลาดของยอดค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคถึงร้อยละ 25.50  เม่ือ
ชําระเงินค่าสาธารณูปโ ภค โ ดยผ่านธนาคารผิดพลาดมาก เป็นตัวเลขค่อนขา้งสูง จึงมีความต้องการให้นํา
เทคโนโลยีท่ีนาํสมยัมาใชใ้หบ้ริการใหเ้กิดความถูกตอ้ง รวดเร็ว ตรวจสอบได ้โดยใหห้น่วยงานท่ีใหบ้ริการพฒันา
ศกัยภาพการใหบ้ริการใหถู้กตอ้ง ผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด และตอ้งการบริการท่ีเสมอภาค กนัดว้ย คือทุกคนรู้เหมือนกนั
หมดในการใหบ้ริการก่อนหลงั มีระบบการบริการที่ดีใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกคน 
 4.  ปัญหาและความต้องการด้านการบริการอย่างสุจริต และการให้บริการอย่างสุภาพ 
  ผลการวิจยั ระดบัปัญหาดา้นการใหบ้ริการอย่างสุจริต และดา้นการใหบ้ริการอย่างสุภาพอยู่ลาํดบัท่ี 7 
(สุดทา้ย) และลาํดบัท่ี 3 ตามลาํดบั โ ดยผูใ้ชบ้ริการระบุว่าการใหก้ารบริการอย่างตรงไปตรงมา  ไม่มีลบัลมคมใน 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ส่วนด้านการใ ห้บริการอย่างสุภาพ ผูใ้ ช้บริการระบุว่าเป็นการใ ห้บริการอย่างมี
มนุษยธรรม ย้ิมแยม้แจ่มใส มีความสาํคญัมาก รวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆ  ท่ีพึงประสงคข์องผูใ้หบ้ริการดว้ย 
  สาํหรับผลการวิจยัระดบัความตอ้งการนั้น ดา้นความตอ้งการการใหบ้ริการอย่างสุจริต อยู่ในลาํดบัท่ี 
4 ระบุว่าเป็นการให้บริการจากเจา้หนา้ท่ีโ ดยไม่ช้ีนาํ ไม่ใชเ้งิน หรือส่ิงอื่นแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ  
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เพ่ือใหเ้กิดผลดีต่อคดีความของผูม้าติดต่อ ส่วนความตอ้งการดา้นการให้บริการอย่างสุภาพ อยู่ลาํดบัท่ี 1 สําคญั
ท่ีสุดในความตอ้งการทั้ง 7 ดา้น ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการการใหบ้ริการอย่างเป็นกนัเองจากเจา้หนา้ท่ี เป็นความตอ้งการ
สูงสุดในดา้นน้ี 
  ผลการวิจัยสองดา้นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเสน่ห์  คาํแพง (2548)  ศึกษาเร่ือง “ปัญหาและ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูง บริษทั ทศท คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์” ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาของผูใ้ชบ้ริการระดบันอ้ย ส่วนความตอ้งการโดยส่วนรวม อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ความตอ้งการดา้นความมัน่คง ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง และ ดา้น
ความซ่ือสตัย ์ส่วนดา้นอื่น ๆ  อยู่ในระดบัมาก 
  ผลการวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเขมกุลกรณ์  มณีณัฐกรณ์ (2547) ศึกษา “ปัญหาและ
ความตอ้งการของผูใ้ ช้บริการเรือโ ดยสารท่ีมีต่อการให้บริการของบริษทัครอบครัวขนส่ง” พบว่า ผูใ้ ช้บริการ
ตอ้งการใหพ้นกังานมีความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการใหม้ากกวา่เดิม 
 5.  ข้อเสนอแนะทางแก้ไขการให้บริการของศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 
  จากการวิจัย พบว่า ผูใ้ ชบ้ริการเสนอแนะให้ผูใ้ ห้บริการใช้คาํพูดไพเราะ สุภาพ เป็นลาํดบัท่ี 1 ให้
ตวัอย่างการเขียนแบบฟอร์ม แบบคาํร้องในขั้นตอนต่าง ๆ  เป็นลาํดบัท่ี 2 การจดัป้ายบอกทิศทางระบุสถานท่ีท่ี
ติดต่อใหช้ดัเจน เป็นลาํดบัท่ี 3 การบริการสืบคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัคดีดว้ยคอมพิวเตอร์เป็นลาํดบัท่ี 4 การจดัใหมี้บตัร
รับ-ส่งเร่ือง และบัตรคิวในการติดต่อขอรับบริการสําหรับงานท่ีจาํเป็น เป็นลาํดับท่ี 5 นั้นเป็นส่ิงสําคญัท่ีมีผู้
แนะนาํเป็นจาํนวนมาก ในตอนท่ี 3 ในตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขการใหบ้ริการ จากผลการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 13 รายการ ท่ีมีความสาํคญัโดยเรียงลาํดบัท่ี 1 คือ ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) ควรปลูกฝัง เจตคติท่ี
ดี จิตสํานึกท่ีดีในการให้บริการผูม้าติดต่ออย่างตั้งใ จ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของเจา้หนา้ท่ีให้บริการ
ของศาลในระหว่างการใหบ้ริการผูม้าติดต่อ  ลาํดบัท่ี 2  มี 2 รายการ คือการลดขั้นตอนของงานท่ีซ้ําซ้อน หรือไม่
จาํเป็น เพ่ือใหก้ารบริการรวดเร็วและต่อเน่ือง ควรมีจุดบริการครบวงจรจุดเดียว หรือ one-stop service และอีก
ประการหน่ึงคือ ควรมีบตัรคิว บตัรรับเร่ือง ให้ผูม้าติดต่อ เพ่ือรับการบริการก่อน-หลงั อย่างเสมอภาค และเนน้
หลกัฐานในการติดต่อ  การรับส่งเร่ืองสาํนวนคดีของผูม้าติดต่อศาล ส่ิงท่ีมีความสาํคญัเป็นลาํดบัท่ี 4 มี 2 รายการ 
คือควรจดัให้มีคาํแนะนาํ คาํอธิบายสาํหรับผูม้าติดต่อศาล อาจเป็นคู่มือ หรือแผ่นพบั  แผ่นปลิว และอีกประการ
หน่ึงคือ  ควรมีการประสานงานภายใ นแผนกต่างๆ  ใ นศาลท่ีดีกว่าเดิม ทําใ ห้การติดต่อการใ ห้บริการมี
ประสิทธิภาพข้ึน ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจัยของ อุทุมพร  เผ่าสุวรรณ (2543, หนา้ 149-151)  วิจยั
เร่ือง “ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้งในคดีที่มีต่อการใหบ้ริการของศาลอาญา”  ตามท่ีผูม้าติดต่อไดใ้หข้อ้เสนอแนว
ทางแก้ไขของผูใ้ ห้บริการ และผูบ้ริการศาลอาญา ด้านอาคารสถานท่ี พสัดุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริการข่าวสารขอ้มูล การสืบคน้
งานคดี  การนดัหมาย  คาํแนะนาํที่จาํเป็นสําหรับผูม้าติดต่อท่ีศาล รวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งนาํมาใชใ้นการแสดงตน 
ติดต่อและส่ิงจาํเป็นอื่น ๆ  เพ่ือใหเ้กิดผลดีในการบริการท่ีพึงพอใจ และประทบัใจผูเ้กี่ยวขอ้ง 
 
ข้อเสนอแนะ 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 709

 จากผลการวิจยัปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ ช้บริการท่ีศาลแรงงานกลาง(สมุทรปราการ) คร้ังน้ีมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏบิัติ 
  1.1  จากผลการวิจัยปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ ช้บริการท่ีศาลแรงงานกลาง(สมุทรปราการ) 
พบว่าผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในการใชบ้ริการท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ทาํให้
ไ ม่เขา้ใ จในระบบงานหรือขั้นตอนของศาล  และทาํให้เสียประโ ยชน์ในการติดต่องานเป็นช่องว่างท่ีทาํให้เกิด
ปัญหาในการว่ิงเตน้เพ่ือหาความสะดวกและเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ฉกฉวยโ อกาสหาผลประโ ยชน์ดว้ยการหลอกลวง
ดงันั้นศาลแรงงานกลาง(สมุทรปราการ)  ควรเพ่ิมบทบาทของการประชาสัมพนัธ์ในทุกรูปแบบทั้งในเชิงรุกและ
เชิงรับ  กล่าวคือควรมีการจดัอบรมความรู้เกี่ยวกบักฎหมายเบื้องตน้ใหแ้ก่ประชาชน จดัทาํคู่มือการมาติดต่อศาล 
จัดทาํการเผยแพร่เก่ียวกบัขั้นตอน  ระยะเวลาในการดาํเนินการในแต่ละขั้นตอน มีบตัรคิวเพ่ือความเขา้ใจและ
ความโปร่งใสของเจา้หนา้ท่ี 
  1.2  จากผลการวิจัยปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ ช้บริการท่ีศาลแรงงานกลาง(สมุทรปราการ) 
พบว่า ความล่าชา้ในการทาํงาน เป็นปัญหาอุปสรรคท่ีสาํคญัอย่างย่ิงเพราะความล่าชา้ทาํใหเ้กิดความส้ินเปลืองทั้ง
เวลาและทรัพยากรสําหรับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง และก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อการใชบ้ริการท่ีศาลแรงงานกลาง 
(สมุทรปราการ) ดงันั้นจึงควรดาํเนินการ ลดขั้นตอนและใหบ้ริการในเวลาพกัเท่ียงหรือนอกเวลาราชการ  การหา
วิธีไกล่เกลี่ยประนอมขอ้พิพาทเพ่ือลดเวลาในการตดัสินคดี ฯลฯ 
  1.3  จากผลการวิจัยปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ ช้บริการท่ีศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 
พบว่าปัจจัยสําคญัในการใชบ้ริการคือเจ้าหนา้ท่ีดงันั้นศาลควรพฒันาบุคลากรในเร่ืองการอบรมจิตสํานึกในการ
ใหบ้ริการแก่เจา้หนา้ท่ี / ควรมีการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีศาลโดยผูใ้ชบ้ริการเป็นผูป้ระเมิน 
  1.4  จากผลการวิจยัปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีศาลแรงงานกลาง(สมุทรปราการ) 
พบว่า การบริหารหอ้งพิจารณาคดี มีความซ้ําซ้อนกนัมีการนดัคู่ความมาข้ึนศาลตามนดัและตามหมายเรียกดงันั้น
ควรมีการนดัในช่วงเวลาท่ีไม่ซ้อนกนัเพ่ือประชาชนจะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการรอนาน ควรจัดให้มีเจา้หนา้ท่ี
อาสาสมคัรคอยช่วยเหลือ / การบริการควรเป็นแบบครบวงจร (One-stop service) / อธิบายขั้นตอนใหผู้ใ้ชบ้ริการ
เขา้ใจ 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับเจ้าหน้าทีศ่าล 
  2.1  การใชค้าํพูดท่ีไพเราะ สุภาพ 
  2.2  เขียนตวัอย่างการเขียนแบบฟอร์ม  แบบคาํร้องในขั้นตอนต่างๆ  
  2.3  จดัทาํป้ายบอกทิศทางใหช้ดัเจนในแต่ละงานขั้นตอน 
  2.4  ใหค้วามรู้ในการบริการคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัคดีดว้ยคอมพิวเตอร์ 
  2.5  ช่ือเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
 3.  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารศาล 
  3.1  อบรมจิตสาํนึกในการใหบ้ริการแก่เจา้หนา้ท่ี 
  3.2  จดัมีเจ้าหนา้ท่ีอาสาสมคัรคอยช่วยเหลือ 
  3.3  การบริการควรเป็น One Stop Service 
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  3.4  อธิบายขั้นตอนใหผู้ใ้ชบ้ริการเขา้ใจ 
  3.5  ควรมีการประเมินเจา้หนา้ท่ีโดยผูใ้ชบ้ริการ 
 4.  ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  จากผลการวิจยัปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ ชบ้ริการท่ีศาลแรงงานกลาง(สมุทรปราการ) พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้ง 7 ดา้น ดงันั้นการวิจยัในคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
  4.1  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาของผูใ้ชบ้ริการที่ศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 
  4.2  ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีศาลอื่น หรือ สถานท่ีอื่น 
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Work Satisfaction of Staffs of Bangkok Bank Public Company Limited,  
Metropolitan Region 2 

 
                นายสุรเชษฐ ์ ผการัตนส์กลุ** 
                Mr.Surachet   Phakaratsakul 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค ์1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ภาค
นครหลวง 2 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใ จในการทํางานของพนักงาน จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีทาํการศึกษาคือพนกังานธนาคารกรุงเทพภาคนครหลวง 2 จาํนวน 516 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การจาํแนกความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ ภาคนครหลวง 2 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเวน้ด้าน
ความสัมพนัธ์กับบุคคลในหน่วยงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจใน 

                                                        
* บทความภาคนิพนธ์ 
** บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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การทาํงานของพนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความ 
พึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้นความมัน่คงและโ อกาสความกา้วหน้า และด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
Abstract 
 This research aimed 1) to study the work satisfaction of staffs of Bangkok bank public company 
limited, metropolitan region 2, and 2) to compare the work satisfaction of staffs, classified by demographic 
traits. The population included 516 staffs of Bangkok bank public company limited, metropolitan region 2. The 
tool to collect data was questionnaires. Data were analyzed, using the package software. The statistics used in 
the research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of variance (ANOVA). 
 The results of this research showed that 1) the work satisfaction of staffs of Bangkok bank public 
company limited, metropolitan region 2, overall was at moderate level for every aspects, except the personal 
aspect at high level. The comparison of work satisfaction of staffs, classified by demographic traits showed that 
the staff with different monthly income had the work satisfaction in career advance, and fairness aspects with 
statistical difference at significance level of 0.05, and in  return and welfare aspect at significance level of 0.01. 
 
ความนํา 
 ทุกองค์การต่างมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ ท่ีจะทาํให้การดาํเนินงานของตนมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยถื์อว่าเป็น
ปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีความสาํคญัย่ิง ในการทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารของรัฐ องคก์าร
เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ  แต่อย่างไรกดี็ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากรนั้นข้ึนอยู่กบั
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน และปัจจยัองคก์ารที่มีส่วนกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน (นนัทิวา โ ยธา, 2545, หนา้ 2) 
กล่าวคือถ้าผูป้ฏิบติังานมีความสุข มีความพึงพอใ จในการทาํงานแลว้ บุคคลย่อมมีความผูกพนักับงานและ
หน่วยงาน การปฏิบติังานก็จะเป็นไปอย่างมุ่งมัน่ตั้งใจและมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานใหดี้ข้ึน ดงันั้นความพึง
พอใจในงานจึงมีความสําคญัสําหรับผูป้ฏิบติังาน เพราะหากมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติัแลว้ ก็จะเป็นปัจจัย
หน่ึงท่ีทาํใหง้านท่ีทาํประสบความสาํเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไว ้
 ธนาคารพาณิชยถื์อไดว้่าเป็นสถาบนัการเงิน ที่มีบทบาทสาํคญัมากในระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
เป็นหัวใจของโครงสร้างของระบบการเงินของประเทศ ธนาคารเป็นผูรั้บฝากเงินจากประชาชนหรือแหล่งระดม
ทุน และนาํเงินนั้นไปลงทุนหรือป้อนเงินทุนใหแ้ก่ธุรกิจ เงินฝากจ่ายคืนเม่ือทวงถามท่ีอยู่กบัธนาคาร ส่วนหน่ึงถือ
เป็นปริมาณเงินในตลาดการเงิน ทาํใหภ้าวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืดลดลง ซ่ึงเป็นผลใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเป็นไปตามแผนเศรษฐกิจท่ีวางไว ้ดว้ยเหตุน้ีธนาคารพาณิชยจึ์งเป็นสถาบนัการเงินที่สําคญัท่ีสุดใน
ระบบการเงิน ท่ีสําคญัย่ิงกว่านั้น คือ ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบันการเงินเพียงประเภทเดียวท่ีมีบทบาทใน
กระบวนการสร้างเงิน 
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 นอกจากธนาคารพาณิชยจ์ะมีบทบาทสําคญัทางเศรษฐกิจดงักล่าวแลว้ ธนาคารยงัคง  ตอ้งตระหนกัว่า
ธนาคารนั้ นเป็นผูใ้ ห้บริการทางการเงินครบวงจร ใ นปัจจุบันทุกธนาคารเน้นกับพนักงานในทุกระดับว่า 
กฎระเบียบในเร่ืองต่างๆ  ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํใหก้ารต่อสูแ้ข่งขนักนัลาํบาก เช่น จาํนวนเงินและอตัรา
ดอกเบี้ ย ดงันั้นส่ิงท่ีจะทาํให้ลูกคา้ประทบัใจไดเ้ป็นพิเศษ ทาํให้กิจการไดรั้บความนิยม คือ บริการ ฉะนั้นส่ิงท่ี
ละเลยไม่ไดเ้ลยคือ ความพร้อมทางดา้นบุคลากร ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ สามารถให้
คาํแนะนาํ และขายบริการต่างๆ  ใหก้บัลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์
ในการขยายผลเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ต่อไป 
 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จาํกัด 
(มหาชน) สาขาในสงักดัภาคนครหลวง 2 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานจาํแนกตาม ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ี ทาํการวิจยัจากประชากร ไดแ้ก่ พนกังานของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทุก
สาขาในสงักดัภาคนครหลวง 2 จาํนวน 30 สาขา รวมประชากรทั้งหมด 516 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  
 1.  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับตาํแหน่งงาน  
ระยะเวลาในการทาํงาน รายไดต่้อเดือน และ สถานภาพทางทหาร 
 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน รวม 5 ดา้น  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั ของ ลิเคิร์ท (Likert) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตวัเอง โ ดยขอความร่วมมือจากผูจ้ดัการ และ 
พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 นาํแบบสอบถามไปแจกใหพ้นกังานธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 จาํนวน 516 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากนั้นไปขอรับคืนดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
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 เม่ือผูวิ้จยัไดรั้บแบบสอบถามดงักล่าวกลบัคืนมาทั้งหมดแลว้ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน
และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา ทาํการตรวจสอบและให้ผูต้อบทาํการแกไ้ขส่วนท่ีมีความ
ผิดพลาด หลงัจากนั้นนาํมาจัดรหสั และกรอกตวัเลขในกระดานรหสั 
 2.  วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  เพศหญิง ร้อยละ 74.22 และอายุนอ้ยกว่า 30 ปี ร้อยละ 35.08 รองลงมาอายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 
25.19 และอายุ 30 – 35 ปี นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 16.09 สถานภาพโสด ร้อยละ 57.36 รองลงมา สมรส ร้อยละ 38.95 
และ หย่า, หมา้ย, แยกกนัอยู่ น้อยท่ีสุด ร้อยละ 3.68 ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ ร้อยละ 77.91 รองลงมา 
เจ้าหนา้ท่ีอาวุโ ส ร้อยละ 14.34 และ ผูจ้ดัการ,ผูช่้วยผูจ้ดัการ นอ้ยที่สุด ร้อยละ 7.75 ระยะเวลาในการทาํงาน นอ้ย
กว่า 5 ปี ร้อยละ 34.50 รองลงมา 11 – 15 ปี ร้อยละ 28.29 และ 5 – 10 ปี นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.20 รายไดต่้อเดือน 
นอ้ยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 30.62 รองลงมา 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 26.55 และ มากกว่า 30,000 นอ้ยท่ีสุด 
ร้อยละ 12.99 
 2.  ความคดิเห็นของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 เกีย่วกบัความพงึพอใจ
ในการปฏบิัติงาน 
  พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก ( 
= 3.58) หน่ึงขอ้ คือ ความสัมพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน นอกนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความมัน่คงและ
โอกาสความกา้วหนา้ ( = 3.26) สภาพการปฏิบติังาน ( = 3.10) ความยุติธรรมในหน่วยงาน ( = 3.05) 
ผลตอบแทนและสวสัดิการ ( = 2.53) 
 3.  การเปรียบเทียบความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ภาค
นครหลวง 2 
  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาค
นครหลวง 2 ท่ีมีเพศแตกต่างกนั โ ดยภาพรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น 
  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาค
นครหลวง 2 ท่ีมีอายุแตกต่างกนั โ ดยภาพรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาค
นครหลวง 2 ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั โ ดยภาพรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น 
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  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาค
นครหลวง 2 ท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนั โดยภาพรวมพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความยุติธรรมในหน่วยงาน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 นอกนั้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาค
นครหลวง 2 ท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานแตกต่างกนั โดยภาพรวมพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น 
  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาค
นครหลวง 2 ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั โ ดยภาพรวมพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความมัน่คงและโ อกาสความกา้วหน้า, ดา้นความยุติธรรมใน
หน่วยงาน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกนั้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
อภปิรายผล 
 ผูวิ้จยัได้นาํผลการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) ภาคนครหลวง 2 มาวิเคราะหแ์ละอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1.  ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปในกลุ่มตวัอย่างพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.22 และอายุนอ้ยกว่า 30 ปี ร้อยละ 35.08 รองลงมาอายุ มากกว่า 40 ปี ร้อยละ 
25.19 และอายุ 30 – 35 ปี นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 16.09 สถานภาพโสด ร้อยละ 57.36 รองลงมา สมรส ร้อยละ 38.95 
และ หย่า, หมา้ย, แยกกนัอยู่ น้อยท่ีสุด ร้อยละ 3.68 ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ ร้อยละ 77.91 รองลงมา 
เจา้หนา้ท่ีอาวุโ ส ร้อยละ 14.34 และผูจั้ดการ,ผูช่้วยผูจ้ดัการ นอ้ยที่สุด ร้อยละ 7.75 ระยะเวลาในการทาํงาน นอ้ย
กว่า 5 ปี ร้อยละ 34.50 รองลงมา 11 – 15 ปี ร้อยละ 28.29 และ 5 – 10 ปี นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 6.20 รายไดต่้อเดือน 
นอ้ยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 30.62 รองลงมา 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 26.55 และ มากกว่า 30,000 นอ้ยที่สุด 
ร้อยละ 12.99 เน่ืองจากในช่วง พ.ศ.2546 เป็นตน้มาธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)มีการรับสมคัรพนกังานใหม่
เป็นจาํนวนมากอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการขยายสาขา ทาํใหมี้พนกังานท่ีอายุนอ้ยกว่า 30 ปี และระยะเวลาการ
ทาํงานนอ้ยกว่า 5 ปีเป็นจาํนวนมาก พนกังานท่ีอายุ 30-35 ปี และ ระยะเวลาการทาํงาน 5-10 ปี มีเป็นจาํนวนนอ้ย
ท่ีสุดนั้นเน่ืองมาจากนโ ยบายการลดจาํนวนพนกังานในช่วงปัญหาภาวะเศรษฐกิจในปี 2441 ทาํให้มีพนกังานใน
ส่วนน้ีสมคัรใจเขา้โ ครงการเกษียณก่อนอายุงานเป็นจาํนวนมากเน่ืองจากอายุยงัไม่มากเกินไปท่ีจะสามารถหางาน
ใหม่ได ้
 2.  ความคิดเห็นของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 เกี่ยวกบัความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน 
  จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานพนักงานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนคร
หลวง 2 พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 อยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน ส่วนความมัน่คงและโ อกาสความกา้วหนา้ สภาพการ
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ปฏิบติังาน ความยุติธรรมในหน่วยงาน และ ผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ตามลาํดบั ซ่ึงมีประเด็น ดงัน้ี 
  2.1  ความสัมพนัธ์กบับุคลในหน่วยงาน ในดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน พบว่า มีความ
พึงพอใจในระดบั มาก ( = 3.58) สอดคลอ้งกนักบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ 
(2546 ,หนา้ 299) ความตอ้งการทางสังคม หมายถึงความตอ้งการท่ีจะเกี่ยวพนัการมีเพ่ือนและการถูกยอมรับโดย
บุคคลอื่น ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)นั้นมีระบบสังคมภายในองคก์รแบบเป็นพ่ีนอ้ง พนกังานใหม่จะไดรั้บ
การดูแลฝึกฝนโ ดยพนักงานรุ่นพ่ี มีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าท่ีทาํงานภายในแผนก และมีการประสานงาน
ระหว่างแผนกเป็นประจาํ จึงมีผลให้พนักงานธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)มีความสัมพนัธ์กับบุคคลใน
หน่วยงานเป็นอย่างดี  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นเรศ ภูโ คกสูง (2541, หนา้ 133) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกัพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความ
พึงพอใจในดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงานในระดบัมาก ( X = 3.64) เช่นกนั 
  2.2 ความมัน่คงและโ อกาสความกา้วหน้า ในดา้นความมัน่คงและโ อกาสความกา้วหน้า พบว่า มี
ความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง ( = 3.26) มีความสอดคลอ้งกบั ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก ดา้นปัจจัยจูง
ใจ คือความกา้วหนา้ในการทาํงาน (Advancement) และ ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโ ลว ์อา้งถึงใน สมยศ นาวี
การ (2546, หนา้ 299) ความตอ้งการความปลอดภยั ถา้ไดรั้บการความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน และมีมาตรฐานใน
การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาํแหน่ง ข้ึนเงินเดือนค่าจ้างให้สูงข้ึน จะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมกระตุน้ให้พนักงาน
ตั้งใ จทาํงานให้มากย่ิงข้ึน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เป็นองค์กรท่ีสร้างความมัน่ใ จในดา้นความมัน่คง
ใหก้บัพนกังาน มีมาตรฐานการข้ึนเงินเดือนและการเลื่อนตาํแหน่ง แต่ในกรณีน้ีอาจเป็นเพราะการพิจารณาผลงาน
ของพนกังานในการข้ึนเงินเดือนและการเลื่อนตาํแหน่งนั้นพิจารณาโดยผูจ้ดัการสาขา ซ่ึงอาจมีการใชค้วามรู้สึก
ส่วนตวัมาเก่ียวขอ้ง จึงทาํใหไ้ม่มีความเป็นธรรมในการพิจารณาเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นเรศ ภูโ คก
สูง (2541, หน้า 130) ได้ทาํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกัด 
(มหาชน) สํานกัพหลโ ยธิน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความพึงพอใจในดา้นความมัน่คงในงานในระดบัปานกลาง 
( X = 3.58) เช่นกนั 
  2.3  สภาพการปฏิบติังาน ในดา้นสภาพการปฏิบติังาน พบว่า มีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง ( 
= 3.10) ซ่ึงสอดคล้องกับ  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก ด้านปัจจัยอนามัย คือสภาพแวดล้อมการทาํงาน 
(Working Condition) หมายถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ  เกี่ยวกบัการทาํงาน บรรยากาศ ทาํเลที่ตั้งของที่ทาํงาน วสัดุ
ครุภณัฑอ์าํนวยความสะดวกในการทาํงาน ซ่ึงถา้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นน้ีจะทาํให้พนกังาน
ไม่มีความพอใจในการทาํงาน โดยธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีการปรับปรุงดา้นสภาพแวดลอ้มของอาคาร
สถานท่ีของธนาคาร เพ่ือความพึงพอใจของลูกคา้ และพนักงาน แต่ดว้ยสาขาของธนาคารท่ีเปิดทาํการมาอย่าง
ยาวนาน ทาํใหส้ถานท่ีในหลายสาขาถึงแมจ้ะมีการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ืองแต่ก็ยงัมีความทรุดโทรมอยู่มาก 
และจากการท่ีธนาคารคู่แข่งหลายๆ  แห่งได้ทาํการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยและสวยงาม ทาํให้เกิดการ
เปรียบเทียบและส่งผลใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีลดลง สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ เป็นหน่ึง ไชย
ชิต (2536, หน้า 50) ได้ทาํการศึกษาสภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
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สาํนกังานใหญ่ พบว่า พนกังานธนาคารกสิกรไทย มีความพึงพอใจในสภาพการทาํงานในระดบัปานกลาง ( X = 
3.19) เช่นเดียวกนั 
  2.4  ความยุติธรรมในหน่วยงาน ในดา้นความยุติธรรมในหน่วยงานพบว่า มีความพึงพอใจในระดบั 
ปานกลาง ( = 3.05) สอดคลอ้งกนักบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ (2546, หนา้ 
299) ความตอ้งการความปลอดภยั องคก์รสามารถตอบสนองให้กบัพนกังานไดห้ลายทาง หน่ึงในนั้นคือการให้
ความยุติธรรม การมีกฎและขอ้บงัคบัท่ียุติธรรมและสมควร และการยอมใหมี้สหภาพแรงงาน ธนาคารกรุงเทพ 
จาํกัด (มหาชน) มีการตอบสนองความต้องการความปลอดภัยของพนักงาน และ มีสหภาพแรงงาน เพ่ือให้
พนกังานไดมี้ความรู้สึกปลอดภยั แต่กระนั้นความยุติธรรมในแต่ละหน่วยงานย่อยก็ข้ึนอยู่กบัจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมของผูบ้ริหารแต่ละคนดว้ย และ สหภาพแรงงานของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ยงัแสดงผลงานได้
ไม่เท่ากบัท่ีพนกังานคาดหวงั จึงทาํใหค้วามพึงพอใจของพนกังานในดา้นน้ียงัอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เป็นหน่ึง ไชยชิต (2536, หนา้ 50) ไดท้าํการศึกษาสภาพความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่ พบว่า พนกังานธนาคารกสิกรไทย มีความพึงพอใจในดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชาในระดบัปานกลาง ( X = 3.29) เช่นเดียวกนั 
  2.5  ผลตอบแทนและสวสัดิการ ในดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ พบว่า มีความพึงพอใจในระดบั 
ปานกลาง ( = 2.53) สอดคลอ้งกนักบัทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ (2546, หนา้ 
298) ความตอ้งการทางร่างกาย เป็นความตอ้งการลาํดบัแรกซ่ึงสาํคญัท่ีสุดในความตอ้งการทุกดา้น บริษทัจะตอ้ง
ให้เงินเดือนอย่างพอเพียงพอแก่บุคคลท่ีพวกเขาจะรับภาระสภาพการดาํรงชีวิตอยู่ได้ใ นสังคม ซ่ึงพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจน้อยกว่าดา้นอื่นๆ  เน่ืองจาก
นโ ยบายระดับเงินเดือนของพนักงานในปัจจุบนัยงัไ ม่สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจ ไม่มีแรงจูงใ จในการขาย
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ  คือไ ม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นในการขายและในการปฏิบติังานในสาขาพนักงานมีความเส่ียง
เน่ืองจากมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงธนาคารไม่ตอบสนองความตอ้งการดา้นน้ีอย่างเพียงพอ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นเรศ ภูโ คกสูง (2541, หนา้ 133) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สํานักพหลโ ยธิน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความพึง
พอใจในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการในระดบัปานกลาง ( X = 3.12) มีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุดในทุกดา้นเช่นกนั ได้
กล่าวถึงความสําคญัของรายไดแ้ละผลประโ ยชน์ท่ีไดรั้บว่าเป็นเร่ืองที่มีความสําคญัอย่างย่ิง เพราะเป็นส่ิงท่ีจะ
สนองตอบต่อความตอ้งการส่วนบุคคลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ และดา้นกิจส่วนตวั ค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองล่อใจใน
การทาํงาน 
 3.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาค
นครหลวง 2 มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพการปฏิบติังาน, ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน, ดา้นความมัน่คง
และโอกาสความกา้วหนา้, ดา้นความยุติธรรมในหน่วยงาน และ ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ โดยจาํแนกตาม 
เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับตาํแหน่งงาน, ระยะเวลาในการทาํงาน และรายไดต่้อเดือน มีประเด็นการ
อภิปรายดงัน้ี 
  3.1  ดา้นเพศ จากผลการวิจยัพบว่าพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ท่ีมี
เพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโ ดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไ ม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การ
ปฏิบติังานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ทั้งท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงต่างก็
ปฏิบติังานในลกัษณะของการประสานงานร่วมกนั ซ่ึงลกัษณะของการปฏิบติังานดงักล่าวนั้นไม่ไดก้าํหนดเพศ
เพ่ือจาํแนกลกัษณะของงาน แต่การปฏิบติังานดังกล่าวนั้นจะต้องข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นสําคญัมากกว่าท่ีจะคาํนึงเร่ืองเพศเป็นหลกั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงส่งผลให้
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม
ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นเรศ ภูโ คกสูง (2541, หนา้ 134) ได้
ทาํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สํานกัพหลโ ยธิน 
กรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
เช่นกนั 
  3.2  ดา้นอายุ จากผลการวิจยัพบว่าพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ท่ีมี
เพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโ ดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพการปฏิบติังาน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
นอกนั้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลกัษณะของการปฏิบติังานของ
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) นั้น ข้ึนอยู่กบัความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
เป็นสําคญัมากกว่าท่ีจะคาํนึงเร่ืองอายุเป็นหลกั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงส่งผลใหธ้นาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ภาคนครหลวง 2 ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโ ดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนในดา้นสภาพการปฏิบติังานนั้น ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในหลายๆสาขา ยงัมีการ
จดัสถานท่ี และอุปกรณ์ในการทาํงานในแบบเก่าอยู่ทาํใหรู้้สึกไม่ทนัสมยั อาจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานมีความแตกต่างกนัไปตามช่วงอายุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ร้อยตาํรวจเอกหญิงอรอนงค ์แฟงสม 
(2544, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของขา้ราชการตาํรวจ กองอตัรากาํลงั 
สาํนกังานกาํลงัพล พบวา่ อายุ ไม่มีผลต่อความแตกต่างในความพึงพอใจในงาน 
  3.3  ดา้นสถานภาพสมรส จากผลการวิจัยพบว่าพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนคร
หลวง 2 ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกดา้น ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 นั้น มีลกัษณะการ
ปฏิบติังาน และ มีหลกัเกณฑ์การพิจารณาผลงาน การเลื่อนตาํแหน่ง ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นสาํคญัมากกว่าที่จะคาํนึงเร่ืองสภาพภาพเป็นหลกั  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงส่งผล
ให้ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นเรศ ภูโ คกสูง 
(2541, หนา้ 135) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกัพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ดา้นสถานภาพสมรสมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติเช่นเดียวกนั ในงาน วิจยัไดก้ล่าวถึงพนักงานท่ีมีสถานภาพทั้งโ สดและสมรส ส่วนใหญ่เป็น
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บุคคลท่ีอยู่ในวยัผูใ้หญ่และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ซ่ึงย่อมประกอบไปดว้ยความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
  3.4  ดา้นระดบัตาํแหน่งงาน จากผลการวิจยัพบวา่พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนคร
หลวง 2 ท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกนั้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนันั้นมีบทบาทในการปฏิบติังาน มีอาํนาจในการตดัสินใจ มีโ อกาส
ไดรั้บการพิจารณาในผลงาน และ การพิจารณาการลงโทษแตกต่างกนั ซ่ึงอาจส่งผลใหพ้นกังานธนาคารกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้น
ความยุติธรรมในหน่วยงานแตกต่างกนั 
  3.5  ดา้นระยะเวลาในการทาํงาน จากผลการวิจัยพบว่าพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ภาคนครหลวง 2 ท่ีมีระยะเวลาในการทาํงานแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโ ดยรวมไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 
ต่างก็ปฏิบติังานในลกัษณะของการประสานงานร่วมกันมีการช่วยเหลือกนั ซ่ึงพนักงานที่มีระยะเวลาในการ
ทาํงานท่ีนานกว่า เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่ากไ็ดใ้ชป้ระสบการณ์ในการอบรมสั่งสอนพนกังานท่ี
มีระยะเวลาในการทาํงานนอ้ยกวา่ อย่างถอ้ยทีถอ้ยอาศยั และธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)ก็มีนโยบายเพ่ือท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานในดา้นต่างๆ .ใหเ้กิดความพึงพอใจกบัพนกังานในทุกๆ ระดบั ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวจึงส่งผลใหธ้นาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ท่ีมีระยะเวลาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานโดยรวมไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นเรศ ภู
โ คกสูง (2541, บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 
(มหาชน) สาํนกัพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร พนกังานท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติเช่นกนั 
  3.6  ดา้นรายไดต่้อเดือน จากผลการวิจยัพบว่าพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนคร
หลวง 2 ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความมัน่คงและโอกาสความกา้วหนา้, ดา้นความยุติธรรม
ในหน่วยงาน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกนั้นไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากระดบัขั้นเงินเดือนของพนกังานนั้นมีตวัแปรมาจากระยะเวลาในการทาํงาน, ตาํแหน่งงาน และ
ความรู้ความสามารถของพนกังานคนนั้นๆ  ท่ีจะสามารถปฏิบติังานให้เกิดผลงานจนไดรั้บโ อกาสการพิจารณา
ความดีความชอบมากกว่าพนกังานทัว่ๆ  ไป ทาํใหพ้นกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั จะไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการในดา้นต่างๆ  จากธนาคารแตกต่างกนั ทั้งในดา้นสวสัดิการ, ความมัน่คงและโ อกาสความกา้วหนา้ 
และ การไดรั้บการพิจารณาทั้งดา้นความดีความชอบ และการลงโทษ ซ่ึงอาจส่งผลใหพ้นกังานธนาคารกรุงเทพ 
จาํกัด (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโ ดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เป็นหน่ึง ไชยชิต (2536, บทคดัย่อ) ได้
ทาํการศึกษาสภาพความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่พบว่าในดา้น
เงินเดือน มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เช่นเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
  จากการศึกษา พบว่า พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ภาคนครหลวง 2 มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ดังนั้น จึงควรนาํปัจจยัจูงใจในดา้นต่างๆ  มาพฒันาองคก์รเพ่ือให้
พนกังานมีพึงพอใจในการปฏิบติังานมากข้ึน ทาํให้เกิดความเต็มใจ ในการปฏิบติังานอย่างเต็มศกัยภาพ เพ่ือให้
องคก์รมีการพฒันาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหดี้ย่ิงข้ึนไป ไดแ้ก่ 
  1.1  ควรใหพ้นกังานมีความเป็นอิสระในการคิดการตดัสินใจ และการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาไม่
ควรเขา้ไปกา้วก่ายงานในหนา้ท่ี ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าพนกังานฯ มีความพึงพอใจในดา้นสภาพการปฏิบติังาน
ในขอ้ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง แต่พบว่ามีค่าเฉลี่ยนอ้ยเม่ือเทียบกบัขอ้อื่นๆ  ซ่ึงองคก์ร
ควรท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัความเป็นอิสระในการคิดการตดัสินใจของพนกังาน 
  1.2  ผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการบาํรุงขวญัและกาํลงัใจแก่พนกังานอย่าง
เสมอภาค รวมถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นและเลื่อนตาํแหน่ง ตอ้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ไม่เห็นแก่บริวาร
พวกพ้องของตนเอง ซ่ึงใ นการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าพนักงานฯ มีความพึงพอใ จใ นด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชานอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัขอ้อื่นๆ  ในดา้นเดียวกนั การท่ีผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานมีความสัมพนัธ์ที่ดี 
จะส่งผลให้การสั่งการ และการมอบหมายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีความเต็มใ จในการ
ปฏิบติังานมากข้ึน 
  1.3  ควรใหเ้งินเดือน และสวสัดิการแก่พนกังานใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้
พนักงานมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จะได้ทุ่มเทกาํล ังกาย กาํลังใ จ กาํลงัสมอง และกาํลังสติปัญญาให้กับ
หน่วยงานไดเ้ต็มท่ี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าพนกังานฯ มีความพึงพอใจในดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการใน
ระดบันอ้ยอยู่หลายขอ้ องคก์รควรใหค้วามสาํคญัในดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานเป็นอย่างมาก 
  1.4  ควรจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังาน และวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏิบติังาน รวมถึง
บรรยากาศในสถานท่ีทาํงาน ใ ห้มีความสวยงาม สะอาด เพ่ือให้บรรยากาศในการทาํงานดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าพนักงานท่ีอายุน้อยกว่า 30 ปี ซ่ึงมีจาํนวนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในดา้นอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานในระดบัปานกลางเท่านั้น 
 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรตั้งสมมติฐานการวิจัย  เพ่ือทดสอบผลและนาํไปเปรียบเทียบกบัทฤษฎี หรือผลการวิจยัท่ี
นกัวิชาการไดส้รุปไว ้
  2.2  ศึกษาความผูกพนัของพนักงานสังกัดภาคนครหลวง 2 ต่อพนักงานธนาคารกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) ทั้งองคก์ร  เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจัยท่ีสมบูรณ์ 
  2.3  ศึกษาองคก์ารอื่นท่ีเป็นธนาคารพาณิชยเ์พ่ือเปรียบเทียบผลการวิจยั 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ของ
ผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก
ซ้ือรถยนตใ์หม่ จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีจาํนวน 364 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
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 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ของผูบ้ริโภค ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ จาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผูบ้ริโภคมีอายุแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
Abstract 
 The purpose of this research for study to the marketing mix factors of  purchasing new cars of 
customers in Bang Bua Thong district, and to compare the marketing mix factors of  purchasing new cars, 
classified by demographic traits. The 384 samples were used. The questionnaire was used as a research tool.  
Using package program, data were analyzed to obtain frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, 
and analysis of variance.   
 The results of the research found that the marketing mix factors of purchasing new cars overall was at 
high level. The comparison result of the marketing mix factors of purchasing new cars, classified by 
demographic traits showed that customers with different age had satisfaction overall with statistical difference 
at significance level of 0.01. When considered aspect by aspect, customers with different age had satisfaction in 
aspect of product, distribution channel, and marketing promotion with statistical difference at significance level 
of 0.01. 
 
ความนํา 
 ในปัจจุบนัน้ีรถยนต์เป็นทรัพยสิ์นอย่างหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคญั และมีความจาํเป็นมากในการดาํรงชีวิต
ประจาํวนั การทาํงาน และการประกอบธุรกิจ ซ่ึงเป็นเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการเดินทางใหก้บัประชาชน
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง เพราะรถยนต์เป็นพาหนะท่ีใชอ้าํนวยความสะดวกและสบายในการ
เดินทาง การสัญจรไปมาท่ีจะตอ้งอาศยัความสะดวกรวดเร็วทาํให ้ประชาชนโดยทัว่ไปต่างแสวงหายานพาหนะ
เป็นของตวัเอง ครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ยกพ็ยายามเสาะแสวงหาหรือกูเ้งินเพื่อซ้ือยานพาหนะเป็นของตวัเอง หรือกู้
เงินเพื่อซ้ือยานพาหนะได้ใช้ในครอบครัวทั้ งรถเก่าและรถใหม่ เน่ืองจากเป็นยานพาหนะท่ีใช้ง่าย ประหยดั 
สะดวก มีความคล่องตวัสูง จึงเป็นท่ีนิยม และใชก้นัอย่างแพร่หลายทั้งในสังคมเมืองและชนบท ขณะน้ีรถยนตไ์ด้
กลายเป็นปัจจยัท่ี 5 สาํหรับการดาํรงชีวิต ประจาํวนั ทาํใหอุ้ตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง และเพื่อใชใ้นกิจกรรมธุรกิจและการเดินทาง ทาํใหป้ริมาณการจาํหน่ายเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และรวดเร็ว
ตลอดหลายปีท่ีผา่นมา 
 คนส่วนใหญ่ยดึติดกบัความสะดวกสบายกบัโลก ท่ีมีการพฒันาทางเทคโนโลยีมากข้ึน รถยนตจึ์งเป็นท่ี
นิยมและมีความตอ้งการไวค้รอบครองมากข้ึน ทั้งกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ ทาํใหบ้ริษทั
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ผูป้ระกอบรถยนต์และบริษทัผูส้ั่งรถยนต์นาํเขา้ไดผ้ลิตและสั่งรถยนต์สําเร็จรูปจากต่างประเทศเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในที่สุด 
 จากการท่ีรัฐบาลมีการปรับภาษีนาํเขา้ และใชร้ะบบภาษีมูลค่าเพิ่มดงักล่าวส่งผลทาํใหร้ะดบัราคารถยนต์
ใหม่โดยรวมลดลงประมาณ 20% และรัฐบาลไดย้อมรับพนัธะขอ้ 8 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
ในช่วงตน้ของปี พ.ศ. 2535 จึงทาํให้เงินตราต่างประเทศไหลเขา้ภายในประเทศเป็นจาํนวนมากจนส่งผลทาํให้
อตัราดอกเบ้ียภายในประเทศลดลง ดอกเบ้ียสาํหรับซ้ือรถยนต ์โดยวิธีการผอ่นชาํระก็ลดลงมาก กล่าวคือ เดิมคิด
ในอตัราประมาณร้อยละ 9-11 ต่อปีจนเหลือเพียงร้อยละ 2.5-5 ต่อปี ปัจจยัทั้ง 3 ประการดงักล่าวซ่ึงไดแ้ก่ การลด
ภาษีนาํเขา้รถยนต์ การใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และการลดลงของอตัราดอกเบ้ียได้ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถซ้ือ
รถยนต์ใหม่ ในราคาถูกลงทั้งเงินสด และเงินผ่อนและสามารถเลือกซ้ือไดห้ลายยี่ห้อมากยิ่งข้ึนเพราะการนาํเขา้
รถยนตส์าํเร็จรูป เขา้มาในประเทศมากข้ึน จึงทาํใหย้อดขายรถยนตใ์หม่ในปี พ.ศ. 2535-3537 ไดเ้พิ่มมากข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง จนในปี พ.ศ. 2537 มียอดขายรถยนตร์วมทั้งประเทศสูงถึง 480,000 คนั เพิ่มจากปี พ.ศ. 2534 ถึง 200,000 
คนั ในระยะเวลาเพียง 4 ปี เท่านั้น 
 จากเหตุผลท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทาํใหป้ระชาชนส่งเสริมใหค้วามตอ้งการใชร้ถยนตเ์พิ่มมากขึ้น มีผลทาํให้
ยอดขายรถยนตใ์หม่เพิ่มมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่ามีปัจจยัอะไรบา้ง ท่ีจะมีผลกระทบต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ของผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวัทองจงัหวดันนทบุรี และ
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์เป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผนการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ในอนาคต และเป็นฐานการ
พฒันาการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่กวา้งขวางลึกซ้ึงต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ของผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ของผูบ้ริโภคในอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานในการวจิยั 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคมีผลกระทบต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซ้ือรถยนต์
ใหม่ท่ีแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกซ้ือสินคา้ตามศูนยบ์ริการขายรถยนต์ใหม่ ใน
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 8 แห่ง จากจาํนวนประชากรท่ีเขา้มาเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ในเขตอาํเภอ
บางบวัทองเฉล่ีย 6,960 คน  
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 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูบ้ริโภคท่ีมาเลือกซ้ือรถยนต์ในโชว์รูมขาย
รถยนตใ์หม่ท่ีอยูใ่นเขต  อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 364 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้จาํนวน 
5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ของผูบ้ริโภคใน
อาํเภอบางบวัทอง ทั้งหมด 4 ดา้น จาํนวน 30 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ จากผูต้อบแบบสอบถาม จะเป็นลกัษณะคาํถามแบบ
ปลายเปิด 
 
 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจาก โชวรู์มขาย
รถยนต์ใหม่ในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีโดยนาํแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตวัอย่างไดก้รอกขอ้มูล 
จาํนวน 364 ฉบบั และขอรับคืนดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนมา จาํนวน 364 ฉบบั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  แบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ของผูบ้ริโภคในอาํเภอบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ของผูบ้ริโภคใน
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 1.  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตํ่ากว่า 30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท  
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 2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภคในอําเภอ
บางบัวทอง จงัหวดันนทบุรี สรุปผลไดด้งัน้ี 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่
ของผูบ้ริโภค ทั้ง 4 ดา้น ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09) เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็น
รายดา้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  ด้านผลิตภณัฑ์  
  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์
ของผูบ้ริโภค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้ 
โดยพบว่า ผูบ้ริโภคมีความมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ อุปกรณ์มาตรฐานดา้นความปลอดภยั ร้อยละ 64.8 และมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ อุปกรณ์ตกแต่งเพือ่ความสวยงาม ร้อยละ 29.9 ตามลาํดบั 
  ด้านราคา 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์
ของผูบ้ริโภค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้ 
โดยพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ราคาไดม้าตรฐาน ร้อยละ 48.6 และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ 
ราคาขายต่อในราคามือสองมีความเหมาะสม ร้อยละ 31.9 ตามลาํดบั 
  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์
ของผูบ้ริโภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.81) เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้พบว่า มีอยู่ 1 ขอ้ ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ มีโชวรู์มในศูนยก์ารคา้ นอกนั้นมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้ โดยพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีจาํนวนศูนยบ์ริการซ่อมท่ีมีในประเทศ
ไทยเพียงพอ ร้อยละ 36.5 และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ มีการตกแต่งโชวรู์มสวยงาม ร้อยละ 17.0 ตามลาํดบั 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์
ของผูบ้ริโภคโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้ 
โดยพบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีการรับประกนัหลงัการขาย ร้อยละ 59.6 และมีความพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุดคือ มีการใหท้ดลองขบั ร้อยละ 31.3 ตามลาํดบั 
 3.  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภค
ในอาํเภอบางบัวทอง จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
  3.1  เพศ 
   3.1.1  ด้านผลิตภณัฑ์ ผลการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนั พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 
0.458 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้ พบว่า มีอยู่ 1 หัวขอ้ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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   3.1.2  ด้านราคา ผลการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นราคา พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.022 หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ด้านราคา แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้ พบว่า มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.1.3  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผลการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ในภาพรวมมี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.887 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายหวัขอ้ พบวา่ ทุกหวัขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
   3.1.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.472 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายหวัขอ้ พบวา่ ทุกหวัขอ้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.2  อายุ 
   3.2.1  ด้านผลิตภณัฑ์ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 
0.005 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณ
ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
พบวา่ มีอยู ่3 คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   3.2.2  ด้านราคา ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นราคา พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.360 
หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์
ใหม่ ดา้นราคา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้ พบว่า มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.2.3  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผล
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนั 
พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงทาํ
การเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ มีอยู ่3 คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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   3.2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผล
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ใน
ภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.034 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
รถยนต์ใหม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงทาํการ
เปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่า มีอยู ่2 คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.3  ระดบัการศึกษา 
   3.3.1  ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผล
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ในภาพรวมมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.128 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
รถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้ พบว่า มีอยู่ 1 
หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.3.2  ด้านราคา ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นราคา พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.222) หมายความว่า ผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้น
ราคา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้ พบว่า มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.3.3  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ในภาพรวมมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.506 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายหวัขอ้ พบวา่ มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.3.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.431 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
เม่ือพจิารณาเป็นรายหวัขอ้ พบวา่ มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.4  อาชีพ 
   3.4.1  ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 
0.032 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี LSD ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ มีอยู ่2 คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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   3.4.2  ด้านราคา ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นราคา พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.161 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ด้านราคา ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพจิารณาเป็นรายหวัขอ้ พบว่า มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.4.3  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มี
ผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ใน
ภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.539 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
รถยนต์ใหม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายหัวขอ้ 
พบวา่ มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.4.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.907 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้ พบว่า 
มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  3.5  รายได้ต่อเดือน 
   3.5.1  ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผล
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์พบว่า ในภาพรวมมีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.929 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ
รถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้ พบว่า 
ทุกหวัขอ้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   3.5.2  ด้านราคา ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นราคา พบวา่ ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.045 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ดา้น
ราคา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น จึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณ ดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ มีอยู ่3 คู่ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.5.3  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือน
แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย พบว่า ในภาพรวมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.396 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อ
การตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายหวัขอ้ พบวา่ มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   3.5.4  ด้านส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 
มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ใน
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ภาพรวมมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.422 หมายความวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็น
รายหวัขอ้ พบวา่ มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
การอภปิรายผล 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ของผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต้่อ
เดือน และความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ใน
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ควรนาํมาอภิปรายดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาทต่อเดือน 
  จากการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค ์ แซ่ตั้ง (2550) ไดศึ้กษากลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลของผู ้ใช้รถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างประมาณคร่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 สําเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท 
 2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ของผูบ้ริโภคในอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือ (1) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
(2) ปัจจยัดา้นราคา (3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและ (4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยในภาพรวม
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.09) ทั้ง 4 ดา้น 
โดยสามารถเรียงลาํดบัความถึงพอใจจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ 
  2.1  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์( X = 4.20) พบว่า ผูบ้ริโภคมีความมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ อุปกรณ์
มาตรฐานดา้นความปลอดภยั ร้อยละ 64.8 รองลงมาคือ บริการหลงัการขาย ร้อยละ 58.8 และมีความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุดคือ อุปกรณ์ตกแต่งเพือ่ความสวยงาม ร้อยละ 29.9 ตามลาํดบั 
  2.2  ปัจจยัดา้นราคา ( X = 4.18) พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ราคาไดม้าตรฐาน ร้อย
ละ 48.6 รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียท่ีตอ้งผอ่นชาํระเหมาะสม ร้อยละ 48.1 และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ราคา
ขายต่อในราคามือสองมีความเหมาะสม ร้อยละ 31.9 ตามลาํดบั 
  2.3  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.20) พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีการ
รับประกนัหลงัการขาย ร้อยละ 59.6 รองลงมาคือ มีการแถมประกนัชั้น 1 ร้อยละ 53.8 และมีความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุดคือ มีการใหท้ดลองขบั ร้อยละ 31.3 ตามลาํดบั 
  2.4  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X = 3.81) พบว่า ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือ มีโชวรู์มในศูนยก์ารคา้ นอกนั้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้ดงัน้ี ผูบ้ริโภคมีความพึง
พอใจมากท่ีสุดคือ มีจาํนวนศูนยบ์ริการซ่อมท่ีมีในประเทศไทยเพียงพอ ร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งโชว์
รูมและศูนยบ์ริการมีเพียงพอ ร้อยละ 34.3 และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ มีการตกแต่งโชวรู์มสวยงาม ร้อยละ 
17.0 ตามลาํดบั 
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  เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น 
พบว่า ผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ อุปกรณ์มาตรฐานดา้น
ความปลอดภยั รองลงมาคือ บริการหลงัการขาย ราคาได้มาตรฐาน อตัราดอกเบ้ียผ่อนชาํระท่ีเหมาะสม ราคา
ซ่อมแซมตวัรถยนตมี์มาตรฐาน และนอ้ยท่ีสุดคือ มีการตกแต่งโชวรู์มสวยงาม 
  จากการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรศกัด์ิ  มีแกว้ (2548) ไดศึ้กษา พฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ภาพลกัษณ์ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 3.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ของผูบ้ริโภค
ในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
  3.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์
ใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์ หัวขอ้ตรายี่ห้อรถยนต์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมี
ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง คือมีค่าเฉล่ีย 4.112 และ 3.938 ตามลาํดบั และยงัพบอีกว่า ใน
ภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุและอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 อธิบายไดว้่า ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสาทางการตลาดใน
การตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.2  ดา้นราคา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ดา้นราคา หัวขอ้ค่าบาํรุงรักษาของรถยนต์มีมาตรฐานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจสูงกว่าเพศชาย คือมีค่าเฉล่ีย 4.340 
และ 4.171 ตามลาํดบั และยงัพบอีกวา่ ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่ ด้านราคา ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้กลบัพบว่า  ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพแตกต่าง
กนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นราคา หวัขอ้ราคาขาย
ต่อในราคามือสองมีความเหมาะสม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  3.3  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี LSD ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปี และผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ41 - 50 ปี มีผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึน
ไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา และอาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
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ทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายหวัขอ้กลบัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาและ อาชีพแตกต่างกนั มีผลต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  หวัขอ้มี
โชวรู์มในศนูยก์ารคา้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทาํการเปรียบเทียบดว้ยวิธี LSD ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
  3.4  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
   ในภาพรวมผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในการเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 จากผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรศกัด์ิ  มีแกว้ (2548) ไดศึ้กษา พฤติกรรมและการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดบัการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนต ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคล ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ส่วนอาย ุอาชีพ และรายได ้แตกต่างกนั มีระดบัการ
ตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านภาพลักษณ์
แตกต่างกนั ส่วนการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ดา้นภาพลกัษณ์แตกต่างกนั 
และส่วนสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ดา้นราคา ดา้นช่องทางการาจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์แตกต่างกนั การเปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ
รถยนตจ์าํแนกตามพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบว่า ยีห่อ้ท่ีตอ้งการซ้ือแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคล ดา้นราคา ดา้นภาพลกัษณ์แตกต่างกนั วตัถุประสงคใ์นการซ้ือแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือ
รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ดา้นราคาแตกต่างกนั ราคารถยนตท่ี์เลือกซ้ือแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคล ดา้นราคาแตกต่างกนั ราคารถยนตท่ี์เลือกซ้ือแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ความถ่ีในการซ้ือ
รถยนต์แตกต่างกัน  มีระดับการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  ด้านราคาแตกต่างกัน  การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ พบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์กบัประเภทรถยนต ์
วิธีการซ้ือรถยนต์ ยี่ห้อท่ีตอ้งการซ้ือ แหล่งขอ้มูลในการซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ชนิดซีซีรถยนต์ท่ีซ้ือ ราคา
รถยนต์ท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ส่วนอายุมีความสัมพนัธ์กบัวิธีการซ้ือรถยนต์ แหล่งขอ้มูลในการซ้ือ ชนิดซีซี
รถยนตท่ี์ซ้ือ ราคารถยนต์ท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ส่วนการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัราคารถยนต์ท่ีซ้ือ ความถ่ีใน
การซ้ือ ส่วนรายได ้มีความสัมพนัธ์กบัวิธีการซ้ือรถยนต ์ชนิดซีซีรถยนตท่ี์ซ้ือ ราคารถยนตท่ี์ซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ
ส่วนสถานภาพ มีความสัมพนัธ์กบัวิธีการซ้ือรถยนต ์แหล่งขอ้มูลในการซ้ือ ชนิดซีซีรถยนตท่ี์ซ้ือ ราคารถยนตท่ี์
ซ้ือ และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณรงค์  แซ่ตั้ ง (2550) ได้ศึกษา กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผูใ้ช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคลแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดดา้นโฆษณาสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลดา้นรู้จกัตรายี่หอ้ สาเหตุในการเลือกซ้ือ ประเภทของรถยนต์ท่ี
เลือกซ้ือและการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กลยทุธ์การ
ส่ือสารการตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลดา้นการรู้จกั
ตรายีห่อ้ สาเหตุในการเลือกซ้ือ ประเภทของรถยนตท่ี์เลือกซ้ือและการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดดา้นการใชก้ารส่งเสริมการขายสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลดา้นการรู้จกัตรายี่ห้อ สาเหตุในการเลือกซ้ือ ประเภทของ
รถยนตท่ี์เลือกซ้ือและการตดัสินใจซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ทาํให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือรถยนต์ใหม่
ของผูบ้ริโภคในอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้นคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกดา้น และเม่ือทดสอบ
สมมติฐานเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือรถยนตใ์หม่ของผูบ้ริโภคใน
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ปรากฏว่า กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่าง
กนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย   กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ
และอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด   กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ จึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบการดาํเนินงานโดยมุ่งเนน้
การนาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดใหม้ากข้ึน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนในการสนองตอบความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาผูว้ิจัยขอเสนอแนะให้มีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีเป็นตัวกาํหนดความตอ้งการซ้ือ
รถยนตใ์หม่ อนัเน่ืองจากในปัจจุบนัทางภาครัฐไดมี้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ท่ีเก่ียวกบัระบบ
การขนส่งมวลชนท่ีทนัสมยั เช่น โครงการรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) ท่ีมีการต่อขยายเส้นทาง
ต่างๆ และมีการปรับปรุงระบบรถโดยสารขนส่งมวลชน (BMTA)ใหดี้ข้ึน ตลอดจนรัฐบาลยงัมีโครงการท่ีจะนาํ
ระบบการขนส่งท่ีเป็นระบบรางมาใช ้ ซ่ึงจะทาํใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง รวมทั้งปัญหาในดา้น
การใชพ้ลงังานท่ีนบัวนัจะมีตน้ทุนสูงข้ึนและปัญหาดา้นพลงังานทดแทน โดยปัจจยัเหล่าน้ีนบัเป็นปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ดงันั้น ผูศึ้กษาคร้ังต่อไปจึงควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีดว้ย 
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ในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัแปร  เพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด  เงินเดือน  ประสบการณ์
การทาํงาน  และหน่วยงานท่ีสังกดั  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  พนกังานในระดบัหวัหนา้งาน และระดบัปฏิบติัการของ
บริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย)จาํกดั จาํนวน 327 คน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่ที และค่าเอฟ  
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 ผลจากการวิจัย  พบว่า  ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาปัญหาเป็นรายดา้น  พบว่า  มีปัญหาใน
ระดบัมาก 2  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นผูป้ระเมิน  และดา้นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน  ส่วนท่ีเหลืออีก 2  ดา้นมีปัญหาในระดบั
ปานกลาง  คือ  ดา้นเกณฑ์การประเมิน  และด้านผูรั้บการประเมิน  สําหรับความตอ้งการในการมีส่วนร่วม
ประเมินผลการปฏิบติังาน  พบว่า โดยภาพรวมพนกังานมีความตอ้งการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยู่
ในระดบัมาก   เม่ือพิจารณาแต่ละลกัษณะความตอ้งการมีส่วนร่วม  พบว่า  ความตอ้งการทุกลกัษณะมีค่าระดบัอยู่
ในระดบัมากเช่นเดียวกัน  โดยค่าเฉล่ียความตอ้งการเรียงจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดตามลาํดับ  ได้แก่   ให้
พนกังานมีส่วนร่วมสร้างเคร่ืองมือประเมิน  ใหต้วัเองมีส่วนร่วมประเมิน  และใหเ้พื่อนร่วมงานท่ีอยูฝ่่ายเดียวกนัมี
ส่วนร่วมประเมิน  เม่ือเปรียบเทียบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังาน  ตามตวัแปร  เพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษา
สูงสุด  เงินเดือน  ประสบการณ์การทาํงาน  และหน่วยงานท่ีสังกดัของพนกังาน  พบว่า  พนกังานมีปัญหาโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้นแลว้  พบว่า  พนกังานท่ีมี  เพศ  อาย ุ และประสบการณ์การ
ทาํงานต่างกนั  มีปัญหาบางดา้นแตกต่างกนั  สําหรับความตอ้งการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  พบว่า  
พนกังานท่ีมีเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  เงินเดือน  ประสบการณ์การทาํงาน  และหน่วยงานท่ีสังกดัต่างกนั  มี
ความตอ้งการ ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   
 
 
Abstract 

The objectives of this research were to : 1) study the problems and needs for participation in work 
performance appraisal of the employees of Isuzu Motors (Thailand) Company Limited 2) compare the problems 
and needs for participation in work performance appraisal of the employees by sex, age, education level, salary, 
work experience and division of work 3) study comments and suggestions of the employees. The samples 
composed of 327 employees who were in the work positions; work leaders and operation workers. The data 
were gathered by questionnaires and statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test.   
 The research results found that : 1) the problems of participation in work performance appraisal of the 
employees as a whole was at a moderate level, but considering aspect by aspect, it found that  two aspects were 
at high levels which were the aspects of  the appraiser and the appraisal instrument.The other two aspects which 
were at moderate levels were the aspects of appraisal criteria and the appraised employees. 2) the needs for 
participation in work performance appraisal of the employees as a whole was at a high level, when considering 
aspect by aspect it found that all of the three aspects of the needs were also at high levels which were orderly 
sequence from the highest to the lowest mean average as follows:the need for allowing employees to participate 
in creating appraisal  instrument, the need for allowing employees to appraise themselves and  the  need for 
having the employees’colleages participate in appraisal. 3) Comparing the problems in participation in work 
performance appraisal of the employees by sex, age, education level, salary, work experience and  division of  
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work it found that  the employees with different ages and work experiences had some different aspects of 
problems. Comparing the needs for participation in work performance appraisal of the employees it found that 
the employees with different sexes, ages, education levels, salaries, work experiences and divisions of  work did 
not have different needs both as a whole and every aspect. 
 
ความนํา            
 ปัจจุบนัรถยนต์เป็นพาหนะสําคญัท่ีใช้ในการเดินทางหรือขนส่งสินคา้  เพราะสามารถเดินทางหรือ
ขนส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว  ปลอดภยั  และมีความสะดวกสบายมากท่ีสุด  รถยนตมี์การพฒันากา้วหน้าไปในทุก ๆ 
ดา้น  ทั้งด้านเทคโนโลยีและรูปลกัษณ์ของรถยนต์  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัผูซ้ื้อหรือผูใ้ช้รถ โดยมีการ
กาํหนดราคาท่ีไม่แพงมากจนเกินไป  สาํหรับบริษทัอีซูซุ   มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี  พ.ศ.
2505  เป็นบริษทัท่ีผลิตรถยนตบ์รรทุกภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้  ISUZU  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  
โดยผลิตเพ่ือจาํหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศในกลุ่มประเทศอเมริกาใต ้ยโุรป  และออสเตรเลีย  
เป็นบริษทัท่ีผลิตรถยนต ์ ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งและยอมรับจากลูกคา้ท่ีใชร้ถบรรทุกอีซูซุว่า   เป็นยอดรถบรรทุกมี
ความแขง็แรง  ทนทาน  ประหยดันํ้ ามนั  และคุม้ค่ากบัการใชง้านหนกั  รวมถึงผลิตไดม้าตรฐานดา้นคุณภาพ  คือ
มีการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั  ควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  ใช้หุ่นยนต์ทาํงานแทนคนในบางส่วน
โดยเฉพาะในจุดท่ีคนเขา้ไม่ถึง  ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บใบรับรองคุณภาพอุตสาหกรรมมาตรฐาน ISO-9001/2000 และ
ใบรับรองคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ISO-14001 และ ISO-16949/12 ซ่ึงเป็นคุณภาพเก่ียวกบัการส่งออก  มียอด
จาํหน่ายรถบรรทุกภายในประเทศสูงสุดเป็นระยะเวลา 13 ปี  ติดต่อกนั  จนบริษทัมีความเจริญและมัน่คงสืบมา
จนถึงปัจจุบนั(บริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั , 2549 หนา้ 4)     

ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  บริษทัไดมี้การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ มีการสรรหาและคดัเลือก
คนเขา้ทาํงาน  แลว้ทาํการฝึกอบรม  โยกยา้ย  จดัทาํการวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร  
โดยมีคู่มือการประเมินผลงานของบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด  เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญั   มีการ
ประเมินผลงานปีละ 2 คร้ังและแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนกังานและหวัหนา้งาน(non management staff) 
และกลุ่มผูบ้ริหารตั้งแต่รองผูจ้ดัการจนถึงผูจ้ดัการฝ่าย  (management staff)  ซ่ึงการประเมินผลงานจะอยูภ่ายใต้
แนวคิดท่ีว่าดว้ยระบบคุณธรรมในการทาํงาน  กล่าวคือผูท่ี้ทาํงานมากแลว้ไดผ้ลงานท่ีดีก็จะได้รับผลตอบแทน
มาก  ผลการประเมินจะนาํไปพิจารณาการจ่ายโบนสักลางปีคร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 1 มิถุนายน ของทุกปี (ถา้ไม่มีการ
ประเมินผลงานในช่วงคร่ึงปีแรกบริษทัจะจ่ายเงินโบนสัคร้ังท่ี 1 ใหเ้ท่ากนัหมดทุกคน)  ผลการประเมินคร้ังท่ี 2 มี
รอบการประเมินระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน  ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินโบนสัใหพ้นกังานในวนัท่ี 15 
ธันวาคม ของทุกปี ส่วนการข้ึนเงินเดือนของพนกังานจะปรับข้ึนในเดือนเมษายน  โดยมีรอบการประเมินการ
ทาํงานระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี ( บริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย)จาํกดั,2547 หนา้  21 
) การประเมินผลการปฏิบติังานในระดบัพนกังานจนถึงหวัหนา้งานจะประเมินผลโดยหวัหนา้แผนก  และนาํเสนอ
ผูจ้ดัการแผนก  ส่วนเกณฑก์ารประเมินผลงานจะพิจารณาจาก 5 หัวขอ้  โดยใช้เกณฑค์วามรู้สึก  การมาทาํงาน 
การแสดงออก  การแสดงความคิดเห็น  และการปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั  เป็นตน้ว่า  การขาดงาน  การมา
ทาํงานสาย  และความรับผิดชอบ  แต่ละหวัขอ้จะมีค่าขอ้ละ 20 คะแนน  รวมเป็น 100 คะแนน  ผูป้ระเมินจะทาํ
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การประเมินผล โดยใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้  หลงัจากไดค้ะแนนมากจ็ะแปลงเป็นเกรด  A B C D โดยผลท่ี
ออกมาจะตอ้งไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั B  หลงัจากนั้นก็นาํเสนอผูจ้ดัการฝ่าย  และผูจ้ดัการทัว่ไปตามลาํดบั  ส่วนการ
ประเมินผลงานในระดบัหัวหนา้แผนกจนถึงผูจ้ดัการฝ่ายจะมีแบบฟอร์มให้ผูบ้ริหารประเมินผลการทาํงานของ
ตนเองและนาํเสนอข้ึนไปตามลาํดบั  ซ่ึงแบบฟอร์มจะมี 2 ส่วน   ส่วนแรกทุกคนจะตอ้งเขียนแผนงานของตวัเอง  
กาํหนดเป้าหมาย  แผนการดาํเนินงานล่วงหนา้ 6 เดือน  และหลงัจาก 6 เดือนผ่านไปก็จะทาํการประเมินผลงาน
ของตวัเองว่าสามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่  หลงัจากนั้นกจ็ะนาํเสนอแผนงาน 6 เดือนถดัไป
เช่นเดิม  ซ่ึงกรรมการบริษทัจะเป็นผูป้ระเมินผลงาน โดยใชห้ลกัเกณฑ ์3 ขอ้ใหญ่ คือ ผลงานบรรลุตามแผนงาน
หรือไม่  มีการทาํงานเป็นทีมหรือไม่  และตวับุคคลนั้นมีการติดตามและประสานงานกบัแผนกอ่ืนหรือไม่ เม่ือ
ประมวลผลการประเมินออกมาทั้ง 3 ขอ้ แลว้ค่าท่ีไดจ้ะตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั B  ส่วนโบนสัและเงินเดือนนั้น
พนกังานแต่ละระดบัจะไดรั้บมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยู่กบัเกรดท่ีตนเองไดรั้บ  ส่วนการเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือนหรือ
ตาํแหน่ง  ทางบริษทัมีกฎเกณฑว์่า ในระดบัพนกังานจนถึงหวัหนา้งานจะตอ้งไดเ้กรดเฉล่ีย A และระดบัผูบ้ริหาร
จะตอ้งไดเ้กรดเฉล่ีย A เช่นเดียวกนัจึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการพิจารณาใหเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน  หรือเล่ือนตาํแหน่ง  ถา้ได้
ต ํ่ากว่าเกรด A  จะตอ้งเวน้ว่างไป 1 ปี จึงจะไดรั้บสิทธิใน   การพิจารณาใหม่  โดยในการพิจารณาผลการ
ปฏิบติังานคร้ังใหม่น้ีก็ตอ้งไดเ้กรดเฉล่ียตามท่ีบริษทักาํหนดไวเ้ช่นเดียวกนั  ( บริษทัอีซูซุ  มอเตอร์  (ประเทศ
ไทย) จาํกดั , 2547 หนา้ 4 ) ผูว้ิจยัเป็นพนกังานอยูใ่นบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  มา 35 ปี  ได้
สงัเกตพบวา่  หลงัฤดูการพิจารณาผลการปฏิบติังานทุกคร้ังจะมีทั้งผูท่ี้สมหวงัและผูผ้ิดหวงักบัผลการพิจารณา  ซ่ึง
คนท่ีผิดหวงับางคนก็ทาํใจไม่ไดต้อ้งขอคุยกบัหวัหนา้งาน  บางคนก็หยดุงาน  บางคนก็ขอยา้ยตวัเอง  หรือบางคน
ก็ขอลาออกจากงาน  ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาด้านการขาด      กาํลงับุคลากร  ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกศึกษาเร่ือง 
“ปัญหาและความต้องการในการมีส่วนร่วมประเมินผล  การปฏิบัติงาน  ของพนักงานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั”  ทั้งน้ีเพื่อรวบรวมขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของพนักงานเหล่านั้นนาํเสนอให้กับ
หวัหนา้งานและผูบ้ริหารเพื่อใชดุ้ลยพินิจท่ีเหมาะสมในการนาํไป ปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน     ให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  อนัจะทาํให้ปัญหาการร้องเรียนท่ีเคยเกิดข้ึนลดลง  รวมทั้งทาํให้พนกังานเกิดขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังานและยงัคงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าขององคก์รต่อไป 

  
วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1.  เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั
อีซูซุ  มอเตอร์  (ประเทศไทย) จาํกดั 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนกังาน
บริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ตามตวัแปรเพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด  เงินเดือน  ประสบการณ์ใน
การทาํงาน  และหน่วยงานท่ีสงักดั 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ  ของพนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั  เก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
สมมติฐานการวจิยั 
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 1. พนกังานท่ีมี  เพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด  เงินเดือน  ประสบการณ์ในการทาํงาน  และหน่วยงานท่ี
สังกดัมีปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

2. พนกังานท่ีมี  เพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษาสูงสุด  เงินเดือน  ประสบการณ์ในการทาํงาน  และหน่วยงานท่ี
สังกดัมีความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย  

1. ประชากร  
ประชากรของการวิจยัเร่ืองน้ีไดแ้ก่  พนกังานของบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั  ในระดบั

หวัหนา้งานและระดบัปฏิบติัการ  มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,779  คน โดยแยกเป็นพนกังานระดบัหวัหนา้งาน130 คน 
และพนกังานระดบัปฏิบติัการ 1,649 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  พนักงานของบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ระดบัหัวหนา้งานและ

ระดบัปฏิบติัการ  จาํนวน 327  คน ซ่ึงผูว้ิจยัสุ่มขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดท่ีเหมาะสมของยามา
เน่(Taro Yamane,1970, PP.580–581 อา้งถึงในประคอง  กรรณสูต, 2542, หนา้ 10) โดยประชากรจาํนวน1,800 คน 
ความคลาดเคล่ือน 5% จะไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 327 คน  จากนั้นผูว้ิจยัจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล
จากหน่วยงานหลกัของบริษทั  โดยพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรแยกเป็นพนกังานระดบัหวัหนา้งาน 58 คน 
และพนกังานระดบัปฏิบติัการ 269  คน 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและความต้องการในการมีส่วนร่วม

ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน  โดยอาศยั
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมและการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน  ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(checklist)  จาํนวน 6 ขอ้  ซ่ึงถามเก่ียวกบั 1) เพศ  2) อาย ุ 3) วุฒิการศึกษาสูงสุด 4)  เงินเดือน  5)  ประสบการณ์
การทาํงาน  และ 6)  หน่วยงานท่ีสงักดั 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามปัญหาของการประเมินผลการปฏิบติังาน  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating  scale) 5  ระดบั  ตามแบบของลิเคิร์ต  (Likert’s scale) จาํนวน  20  ขอ้ ซ่ึงถามเก่ียวกบัปัญหาดา้น  1) 
เกณฑก์ารประเมิน  2) ผูป้ระเมิน  3) ผูรั้บการประเมิน และ 4) เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน 
   ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความตอ้งการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า  (rating scale)  5  ระดบั  จาํนวน 12  ขอ้   ซ่ึงถามเก่ียวกบัความตอ้งการ  ในดา้น 1)  ใหต้วัเองมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล      การปฏิบติังาน 2) ใหเ้พื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังาน  และ3)  
ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมสร้างหรือปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 

ตอนท่ี  4  แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ  มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด  (Open 
ended question)  เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ  แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 1)  ดา้น
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ปัญหาการประเมินผล    การปฏิบติังานของพนกังาน  และ  2)  ดา้นความตอ้งการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังาน 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
    4.1   ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจ  และอธิบายใหผู้ช่้วยเก็บขอ้มูลไดท้ราบถึงโครงสร้างของแบบสอบถาม  

และลกัษณะ  ของขอ้คาํถาม  รวมทั้งพื้นท่ีท่ีจะทาํการเก็บขอ้มูล  และวิธีการเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งตามแบบสอบถาม              

4.2   ผูว้ิจยัและผูช่้วยเก็บขอ้มูลนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  ตามท่ีไดสุ่้ม
กลุ่มตัวอย่างไว  ้ โดยช้ีแจงและอธิบายให้กลุ่มตวัอย่างได้ทราบถึงวตัถุประสงค์ในการเก็บขอ้มูล  เพ่ือใช้ใน
การศึกษา     

4.3  ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล  ในระหว่างวนัท่ี  15  กรกฎาคม   ถึง  วนัท่ี  10  สิงหาคม  2552    
4.4   แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัทั้งหมด จาํนวน  327  ฉบบั  ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน327 

ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
5. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลในแบบสอบถามมาจดัระเบียบเพื่อการวิเคราะห ์ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจงนบัความถ่ีหลงัจากนั้นนาํมา
คาํนวณหาค่าร้อยละ (%)  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั  วิเคราะห์ปัญหาโดยหาค่าเฉล่ีย  ( X )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD.)   

ตอนท่ี   3   ขอ้มูลความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัอีซูซุ  
มอเตอร์    (ประเทศไทย) จาํกดั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.)  

ตอนท่ี   4   ขอ้มูลการเปรียบเทียบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัอีซูซุ 
มอเตอร์    (ประเทศไทย) จาํกดั  ตามตวัแปรของเพศ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test) ส่วนการ
เปรียบเทียบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัแปร  อาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด  เงินเดือน  ประสบการณ์
การทาํงาน  และหน่วยงานท่ีสงักดั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test : one way ANOWA) ถา้พบวา่
มีความแตกต่างจึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( Scheffe’s  Method ) 

ตอนท่ี  5  ขอ้มูลการเปรียบเทียบความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัอีซูซุ   มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ตามตวัแปรของเพศ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) 
ส่วนการเปรียบเทียบความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัแปร อายุ วุฒิการศึกษา
สูงสุด  เงินเดือน  ประสบการณ์การทาํงาน  และหน่วยงานท่ีสังกดั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติทดสอบเอฟ         
(F-test : one way ANOWA) ถา้พบว่ามีความแตกต่างจึงทาํการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheffe’s  
Method) 
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ตอนท่ี  6  ขอ้มูลความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content  analysis) จากนั้นนาํมาจดัหมวดหมู่ของคาํตอบท่ีเหมือนกนั หรือคลา้ยคลึงกนัใหเ้ป็นประเด็นสาํคญัก่อน
แจงนบัความถ่ี  แลว้นาํเสนอตามลาํดบัจากความถ่ีมากไปหานอ้ย  
 
สรุปผลการวจิยั  

 ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเร่ือง “ปัญหาและความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  ของ
พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั”  สามารถนาํเสนอไดเ้ป็น 6  ตอน  ดงัน้ี 

ตอนที ่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย)
จาํกดั  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 89.90 มีอายรุะหว่าง 30–40 ปี มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ38.50  ส่วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุด ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ(หรือเทียบเท่า)คิดเป็นร้อยละ 
60.60  มีเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท  จาํนวนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 30.60  สาํหรับประสบการณ์การ
ทาํงาน ผูท่ี้ทาํงาน 10 ปี  ข้ึนไปจาํนวนมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 62.40  และหน่วยงานท่ีสังกดั  พนกังานสังกดั
สาํนกังานและโรงงานประกอบ2 มากท่ีสุด  ซ่ึงมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ19.57และ19.27 
               ตอนที่  2  ปัญหาในการประเมนิผลการปฏบัิติงานของพนักงานบริษทัอซูีซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกัด  สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ภาพรวมของปัญหา  พบว่า  พนกังานมีปัญหาในภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.42)   
เม่ือพิจารณา   เป็นรายดา้น  พบว่า  มีปัญหาในระดบัมาก 2  ดา้น ไดแ้ก่ดา้นท่ี 2  ดา้นผูป้ระเมิน ( X  = 3.60) และ
ดา้นท่ี 4 ดา้นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน ( X  = 3.51) และมีปัญหาในระดบัปานกลาง 2  ดา้น คือ ดา้นท่ี 1  ดา้นเกณฑ์
การประเมิน ( X = 3.47)  และ  ดา้นท่ี 3  ดา้นผูรั้บการประเมิน ( X = 3.11) 
              2.  ดา้นเกณฑก์ารประเมิน  พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  เกณฑก์ารประเมินยงัไม่ครอบคลุมและครบถว้น  ซ่ึงมีปัญหาใน
ระดบัมาก ( X  = 3.60)  รองลงมาคือ เกณฑก์ารประเมินมีลกัษณะกาํกวมไม่ชดัเจน  เป็นปัญหาในระดบัมาก
เช่นเดียวกนั( X  = 3.57) ส่วนปัญหาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือ  เกณฑก์ารประเมินมีความซบัซอ้น  ยากต่อการ
นาํไปปฏิบติั  มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.26) 
              3.  ดา้นผูป้ระเมิน  พบว่า โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดบัมาก ( X =3.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผูป้ระเมินต่างหน่วยงานกนัมีวิธีปฏิบติัในการประเมินผลการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนั  ซ่ึงมีปัญหาในระดบัมาก ( X =3.81) รองลงมาคือ ผูป้ระเมินท่ีมีอายุงานและประสบการณ์ในการ
ทาํงานท่ีต่างกัน  มีวิธีปฏิบัติในการประเมินผล    การปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงมีปัญหาในระดับมาก
เช่นเดียวกนั( X  = 3.73)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือ  ผูป้ระเมินไม่ไดน้าํขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัวนัเวลาในการ
ปฏิบติังาน เช่น  การขาด  ลา  มาสาย  กลบัก่อน  และป่วย  มาประกอบการพิจารณาในการประเมินผลปฏิบติังาน  
ซ่ึงมีปัญหาในระดบัปานกลาง ( X  = 3.29)  

  4.  ดา้นผูรั้บการประเมิน  พบว่า  โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X  = 3.11) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผูรั้บการประเมินไม่จดัเก็บขอ้มูลส่วนตวัของตนเองใหค้รบถว้น
และเป็นระบบ  ซ่ึงมีปัญหาในระดบัปานกลาง( X =3.31) รองลงมาคือ ผูรั้บการประเมินไม่กระตือรือร้นในการ
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เรียนรู้เพื่อใหท้นักบัสถานการณ์ปัจจุบนั  มีปัญหาในระดบัปานกลาง ( X =3.29) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
ผูรั้บการประเมินไม่มีมนุษยสัมพนัธ์และไม่ใหค้วามร่วมมือในการทาํงานท่ีนอกเหนือจากหนา้ท่ีท่ีกาํหนด   ซ่ึงมี
ปัญหาในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั ( X =2.87)  

5.  ดา้นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน  พบว่า  โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.51) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  เคร่ืองมือประเมินสร้างข้ึนโดยฝ่ายบริหาร  พนักงานผูรั้บการ
ประเมินไม่มีส่วนร่วม  มีปัญหาในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 3.66)  รองลงมามี  3 ขอ้ปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัซ่ึง
มีปัญหาในระดบัมาก  คือ  เคร่ืองมือมีลกัษณะเฉพาะมากเกินไป  ขาดความเป็นสากล ( X =3.54)  เคร่ืองมือ
ประเมินมีความคลุมเครือและใหสิ้ทธิผูป้ระเมินใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัในการประเมินไดม้าก ( X =3.51)  และ
เคร่ืองมือประเมินไม่ค่อยไดรั้บการปรับปรุงใหท้นัสมยั ( X =3.50) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ เคร่ืองมือ
ประเมินไม่ครอบคลุมการปฏิบติังานในทุกดา้น  มีปัญหาในระดบัปานกลาง ( X =3.36) 

ตอนที ่ 3  ความต้องการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏบัิติงาน  ของพนักงานบริษัทอีซูซุ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ภาพรวมของความตอ้งการ  พบว่า  โดยภาพรวมของความตอ้งการในการมีส่วนร่วมทั้งหมดอยูใ่น
ระดบัมาก    ( X = 3.71) เม่ือพิจารณาแต่ละลกัษณะการมีส่วนร่วม  กพ็บว่า  ความตอ้งการทุกลกัษณะมีค่าระดบั
ความต้องการอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยค่าเฉล่ียเรียงจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด  ตามลาํดับ ได้แก่ 
ลกัษณะท่ี 3 คือ ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมสร้างเคร่ืองมือประเมิน ( X =3.85) รองลงมา คือ ลกัษณะท่ี 1 คือใหต้วัเอง
มีส่วนร่วมประเมิน ( X =3.71)  และลกัษณะท่ี 2  คือ ใหเ้พื่อนร่วมงานท่ีอยูฝ่่ายเดียวกนัมีส่วนร่วมประเมิน ( X  = 
3.56) 

2.  ดา้นใหต้วัเองมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  พบว่า  โดยภาพรวมมีความตอ้งการอยูใ่นระดบั
มาก ( X =3.71)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  ตอ้งการร่วมเสนอเงินโบนสัท่ีควร
ไดรั้บของตวัเอง  ซ่ึงมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.80) รองลงมาคือ ตอ้งการร่วมเสนอการข้ึนเงินเดือน
ท่ีควรไดรั้บของตวัเอง  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ( X  = 3.72) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ  
ตอ้งการร่วมให้คะแนนการปฏิบติังานของตวัเอง ซ่ึงความตอ้งการก็อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั ( X = 3.65)  
   3.  ดา้นใหเ้พื่อนร่วมงานท่ีอยูฝ่่ายเดียวกนัมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X = 3.56 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ตอ้งการร่วมประเมิน
คุณภาพ  และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงมีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก ( X =3.65) 
รองลงมาคือ ตอ้งการร่วม  ให้คะแนนการปฏิบติังานของเพ่ือนร่วมงาน  ซ่ึงมีความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก
เช่นเดียวกนั ( X =3.57)   ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ตอ้งการร่วมเสนอการเล่ือนชั้นเล่ือนตาํแหน่งหรือการ
โยกยา้ยของเพื่อนร่วมงาน  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง( X =3.49)  

4.  ดา้นใหพ้นกังานมีส่วนร่วมสร้างเคร่ืองมือประเมิน  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X  = 
3.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความตอ้งการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  ตอ้งการให้พนกังานร่วมปรับปรุง
เกณฑป์ระเมินการปฏิบติังานทุก 5 ปี มีความตอ้งการในระดบัมาก ( X =3.87)  รองลงมาคือ ใหพ้นกังานร่วม 
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เสนอภาระงานท่ีควรเป็นขอ้ประเมินในระเบียบ  การประเมินของบริษทั  มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก ( X = 
3.83) เช่นเดียวกนั 

ตอนที ่ 4  การเปรียบเทยีบปัญหาในการประเมนิผลการปฏบัิติงาน ของพนักงานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด  สรุปไดด้งัน้ี 

1.  การเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง  พบว่า  ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั  ของพนกังานเพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ปัญหาดา้นผูป้ระเมินมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั  
   2.  การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอาย ุ พบว่า  ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนกังาน
บริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ระหว่างพนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีปัญหาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
แต่มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในดา้นผูป้ระเมิน  ส่วนอีก 3 ดา้น  ไม่แตกต่างกนั 

3.  การเปรียบเทียบระหว่างวุฒิการศึกษาสูงสุด  พบว่า  ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัอีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ระหว่างพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกนั มีปัญหาทั้ง
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

4.  การเปรียบเทียบระหว่างเงินเดือน  พบว่า  ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ระหว่างพนกังานท่ีมีเงินเดือนต่างกนั  มีปัญหาทั้งโดยภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั 

5. การเปรียบเทียบระหวา่งประสบการณ์การทาํงาน  พบว่า  ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั  ระหว่างพนกังานท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั  มีปัญหา
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่มีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 1 ดา้น  คือ  ดา้นผูรั้บการ
ประเมิน  ส่วนอีก 3 ดา้นไม่แตกต่างกนั  

 6.  การเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานสังกดัของพนักงาน  พบว่า  ปัญหาในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั  ระหว่างพนกังานท่ีสังกดัหน่วยงานต่างกนั  มี
ปัญหาทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 ตอนท่ี  5  การเปรียบเทียบความต้องการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
บริษัทอีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด  สรุปไดด้งัน้ี 

 1. การเปรียบเทียบระหว่างเพศ  พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  เพศชายและเพศ
หญิง              มีความตอ้งการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 2. การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุ  พบว่า  พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ท่ีมี    
กลุ่มอายุต่างกนั   มีความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั 

3.การเปรียบเทียบระหวา่งวฒิุการศึกษาสูงสุด พบว่า พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
ท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงสุดต่างกนั   มีความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  ทั้งโดยภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั   
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4. การเปรียบเทียบระหว่างเงินเดือน  พบว่า  พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั  ท่ีมี
เงินเดือนต่างกนั   มีความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั    

5. การเปรียบเทียบประสบการณ์การทาํงาน  พบว่า  พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั                        
ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั  มีความตอ้งการ ในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  ทั้งโดยภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั            

6. การเปรียบเทียบหน่วยงานท่ีพนกังานสังกดั  พบว่า  พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั มีหน่วยงานท่ีพนกังานสังกดัต่างกนั   มีความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  ทั้งโดย
ภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
               ตอนที ่6  ความคดิเห็นเพิม่เติมและข้อเสนอแนะ 
 1.  จากการประมวลความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะของพนักงานบริษทัอีซูซุ มอเตอร์
(ประเทศไทย) จาํกดั เก่ียวกบัปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังาน  มีประเด็นสาํคญัเรียงจากความถ่ีมากไปหา
นอ้ย   ดงัน้ี 

      1.1  เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินไม่ครอบคลุมการปฏิบติังานทุกดา้น (n = 31 คน)  
          1.2   การประเมินไม่มีความยติุธรรม (n = 25  คน) 
           1.3   การตดัเกรดระดบัพนกังานไม่มีมาตรฐานท่ีชดัเจน (n = 17  คน) 
           1.4   ผูป้ระเมินไม่มีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบท่ีใชใ้นการประเมิน  (n = 17  คน) 
           1.5   ผูป้ระเมินใชอ้าํนาจส่วนตวัในการพจิารณามากกวา่การใชข้อ้มูล   (n =14 คน) 

            1.6  ผูป้ระเมินไม่แจง้ขอ้มูลหลงัจากท่ีประเมินไปแลว้เพื่อใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข (n =14 คน) 
  2.  จากการประมวลความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะของพนักงานบริษทัอีซูซุ มอเตอร์
(ประเทศไทย) จาํกดั เก่ียวกบัความตอ้งในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  มีประเด็นสาํคญัเรียงจาก
ความถ่ีมากไปหานอ้ย   ดงัน้ี 
  2.1   ตอ้งการใหจ้ดัอบรมผูป้ระเมินเพื่อวางแนวทางการประเมินใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั (n = 

26  คน) 
      2.2   ตอ้งการใหป้ระเมินอยา่งยติุธรรม  (n = 25  คน) 
      2.3   ตอ้งการใหน้าํหวัขอ้การประเมินท่ีตอ้งใชดุ้ลพินิจเปล่ียนเป็นการใชข้อ้มูลแทน (n = 21 

คน) 
     2.4   ตอ้งการใหใ้ชม้าตรฐานการประเมินแบบเดียวกนัทั้งหมด  (n = 13  คน) 

           2.5  ตอ้งการใหผู้ป้ระเมินหมุนเวียนไปอยูห่น่วยงานอ่ืนบา้งเพื่อจะไดมี้ขอ้เปรียบเทียบ 3 ปี
คร้ัง (n=13 คน) 

   2.6  ตอ้งการใหผู้ป้ระเมินไม่นาํเร่ืองส่วนตวัมาเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน (n = 
11  คน) 
 
อภปิรายผล  
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ผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้สนอการอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ดงัต่อไปน้ี   
ผลจากการศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนกังาน

บริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั มีประเดน็สาํคญัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายผลไดต้ามลาํดบั  ดงัน้ี  
 1.  ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัอีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
จากผลการวิจยัปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัอีซูซุ มอเตอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 
พบว่า โดยภาพรวมของปัญหาทั้งหมดอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 1) ดา้นเกณฑก์าร
ประเมิน โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง  2)  ดา้นผูป้ระเมิน  โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  3) 
ดา้นผูรั้บการประเมิน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง    4)  ดา้นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมิน  โดยภาพรวมมีปัญหา
อยู่ในระดบัมาก  ซ่ึงปัญหาดา้นผูรั้บการประเมิน  หรือพนักงาน  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาภรณ์  วิถีธรรม 
(2544, หนา้ 83-92)  ซ่ึงทาํการวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
บริษทัซีเกทเทคโนโลยี  จาํกดั (สาขาเทพารักษ)์”  พบว่า  ปัญหาของบุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลาง  
และมีความตอ้งการพฒันาทกัษะในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เอก
อนนัต ์  เกตุย ัง่ยืนวงศ ์(2546, หนา้ 46-48)  ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ือง “ปัญหาและความตอ้งการในการปฏิบติังานของ
พนกังานฝ่ายผลิตบริษทัสแตนดาร์ดฟิลเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ซ่ึงพบว่า  พนกังานมีปัญหาเก่ียวกบัตนเองใน
ดา้นมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ  และขาดทกัษะในการปฏิบติังาน  บางส่วนมีปัญหากบัผูร่้วมงาน  และ
ผูบ้งัคบับญัชา  งานวิจยัเร่ืองน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ผริต  ปัญจวรรณ ( 2540, บทคดัยอ่) ศึกษาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย จาํกดั กรณีศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ธนาคาร
กสิกรไทย จาํกดั ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานคือ  มีการกาํหนดวตัถุประสงคเ์พื่อ
เล่ือนเงินเดือน  พิจารณาความชอบประจาํปีเพ่ือโยกยา้ยตาํแหน่งให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและลงโทษ  และ
พนกังานธนาคารมีความ พึงพอใจต่อวตัถุประสงคใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  การกาํหนด
เกณฑใ์นการประเมินผล  คือ ดา้นคุณภาพ  ดา้นประสิทธิภาพ  ดา้นการร่วมมือประสานงาน  ดา้นความคิด
สร้างสรรค ์ ดา้นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธนาคาร  ดา้นความเป็นผูน้าํ  และพนกังานธนาคารมีความพึงพอใจต่อ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลอยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด  ธนาคารใชว้ิธีการประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 
graphic rating scales และพนกังานธนาคารมีความพึงพอใจต่อวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปาน
กลางและตอ้งการใชว้ิธีการ ประเมินผลงานวิธีอ่ืนๆ นอกจาก graphic rating scales ธนาคารกาํหนดผูท้าํหนา้ท่ีใน
การประเมินผลการปฏิบติังาน  คือ ผูจ้ดัการสาขา  และผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน  และพนกังานธนาคารมีความ
พึงพอใจต่อผูท้าํหนา้ท่ีในการประเมินผลท่ีเป็นผูจ้ดัการสาขา  ร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานร่วมกนัประเมิน
อยู่ในระดบัมาก  ธนาคารมีการแจง้ผลการประเมิน  และพนกังานธนาคารมีความ  พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  
ปัญหาเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีพนกังานธนาคารมีปัญหาอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่  ผูป้ระเมินไม่เขา้ใจ
วตัถุประสงคใ์นการประเมิน  ผูป้ระเมินมีอคติส่วนตวั  ผูป้ระเมินใหค้ะแนนในหน่วยงานตนเองสูงกว่าหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  ผูป้ระเมินใหค้ะแนนในระดบัปานกลาง เท่ากนัหมด  ทาํใหผ้ลท่ีไดไ้ม่มีความหมาย  ผูป้ระเมินคิดมาตรฐาน 
และเกณฑก์ารประเมินไม่ชดัเจน  การประเมินมีเพียงปีละ1 คร้ัง ทาํใหผ้ลท่ีไดจ้ากการประเมินมีความผดิพลาด  ท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะการประเมินผลการปฏิบติังานนั้นข้ึนอยู่กับผูป้ระเมินเป็นปัจจัยสําคญั  หากผูป้ระเมินไม่ได้
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ประเมินผลการปฏิบติังานให้ตรงกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีกาํหนดไว ้ หรือมีอคติต่อผูรั้บการประเมิน  ผล
การประเมินกอ็าจเกิดความผดิพลาดข้ึนได ้ และอาจก่อใหเ้กิดปัญหาดงัท่ีกล่าวแลว้  

2.  ความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนักงานบริษทัอีซุซุ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั  จากผลการวิจยัความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  ของพนกังาน
บริษทัอีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  พบว่า  โดยภาพรวมของความตอ้งการในการมีส่วนร่วมทั้งหมดอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 1)  ดา้นใหต้วัเองมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังานโดยภาพรวมมี
ความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก  2)  ดา้นใหเ้พ่ือนร่วมงานท่ีอยูฝ่่ายเดียวกนัมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   3)  ดา้นใหพ้นกังานมีส่วนร่วมสร้างเคร่ืองมือประเมิน  พบว่า  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากแสดงใหเ้ห็นความขดัแยง้ของผลการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากพนกังานจึงทาํ
ใหพ้นกังานเกิดความตอ้งการท่ีจะมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานในระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
อลงกรณ์  มีสุทธา  และสมิต  สัชฌุกร, (2544) กล่าวถึงปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูถู้กประเมินไว ้ ดงัน้ี 1)  ผูถู้กประเมินขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการประเมิน 2) ใน
บางองคก์ารการดาํเนินงานเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานถือเป็นความลบั  ดงันั้นผูถู้กประเมินจะไม่ไดรั้บ
การเปิดเผยใหท้ราบถึงรายละเอียดในการประเมินว่าใชปั้จจยัอยา่งไรบา้งในการประเมิน  ผูถู้กประเมินจึงรู้สึกคบั
ขอ้งใจหรือไม่สนใจต่อการประเมินและเขา้ใจว่าการประเมินเป็นเพียงกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีเหมือนงานประจาํไม่มี
ความสาํคญักบัตน  และอาจนาํไปสู่การมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการประเมินได ้ 3)  ผูถู้กประเมินมีทศันคติไม่ดีต่อการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  มกัเช่ือว่าการประเมินไม่ยุติธรรม 4) ผูถู้กประเมินมีความขดัแยง้กบัผูป้ระเมิน จะมี
ความรู้สึกว่าผูป้ระเมินมีความลาํเอียงในการประเมิน และมกัไม่ยอมรับในผลการประเมิน  5) ผูถู้กประเมินท่ีไม่
เห็นดว้ยกบัวิธีการประเมิน  เม่ือผลการประเมินท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัความคาดหวงัทาํให้รับรู้ว่าวิธีการประเมินไม่
น่าเช่ือถือหรือไม่เท่ียงตรง  6) ความเขา้ใจผิดบางประการของพนกังาน  โดยพนกังานส่วนใหญ่เขา้ใจว่า  การ
ประเมินผลการปฏิบติังานจะตอ้งมีคนท่ีดีท่ีสุดและคนท่ีเลวท่ีสุด  ดงันั้นการประเมินจึงถูกมองว่าเป็นการส่งเสริม
ใหผู้ท่ี้ตอ้งการไดผ้ลการประเมินท่ีดีท่ีสุดเหยียบย ํ่าผูอ่ื้นใหด้อ้ยกว่าตนเอง  อนัจะทาํใหค้วามสามคัคีของเขาลดลง  
ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ  ผูรั้บการประเมินส่วนใหญ่ต่างคาดหวงัว่าตนจะไดรั้บการประเมินในระดบัท่ีดี  เม่ือผลการ
ประเมินออกมาไม่ตรงกบัความคาดหวงัจึงรู้สึกผดิหวงั  เสียใจ  และไม่ยอ่มรับผลการประเมินนั้น   

3.  การเปรียบเทียบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังาน ของพนกังานบริษทัอีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั  จากผลการวิจยัดงักล่าวจะเห็นไดว้่าพนกังานท่ีมี  วุฒิทางการศึกษา  เงินเดือน  และหน่วยงานท่ีสังกดั
ต่างกนั   มีปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  แต่พนกังานท่ีมี  เพศ  อายุ  และประสบการณ์
การทาํงานท่ีต่างกนั  มีปัญหาบางดา้นแตกต่างกนั   ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของ ปรียาพร  พึ่งพิบูลย ์(2541, 
บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารพาณิชยไ์ทย  ซ่ึงพบว่า 1) พนกังานท่ีอยู่ในธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ และพนกังานท่ีอยูใ่นธนาคาร
พาณิชยข์นาดเลก็รับรู้ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานมีความยติุธรรมไม่แตกต่างกนั  2) ตวัแปรคุณลกัษณะส่วน
บุคคลของพนกังาน  ดา้นอาย ุ มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความยติุธรรมของการประเมินผลปฏิบติังาน โดยพนกังานท่ีมี
อายปุานกลางรับรู้ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานมีความยติุธรรมนอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีอายนุอ้ยและพนกังานท่ีมี
อายมุาก  แต่ตวัแปรคุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  เพศ  ระดบัการศึกษา  และความรู้ความ 
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เขา้ใจในการประเมินผล    การปฏิบติังานไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังาน  
3) พนักงานท่ีถูกประเมินโดยผูป้ระเมินท่ีมีลักษณะต่างกันจะรับรู้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีความ
ยติุธรรมแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ีรับรู้ว่าผูป้ระเมินมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนสูงกว่า   จะรับรู้
ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานมีความยุติธรรมมากกว่าพนักงานท่ีรับรู้ว่า  ผูป้ระเมินมีความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนตํ่ากว่า  พนกังานท่ีรับรู้ว่าผูป้ระเมินมีความรู้ความเขา้ใจในระบบประเมินผลการปฏิบติังาน
สูงกว่าจะรับรู้ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานมีความยุติธรรมมากกว่าพนกังานท่ีรับรู้ว่าผูป้ระเมิน     มีความรู้
ความเขา้ใจในระบบประเมินผลการปฏิบติังานตํ่ากว่า  และพนักงานท่ีรับรู้ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างตนและผู ้
ประเมินมากกว่าจะรับรู้ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานมีความยติุธรรมมากกว่าพนกังานท่ีรับรู้ความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างตนและ   ผูป้ระเมินนอ้ยกว่า 4) วิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่  จาํนวนของผูป้ระเมิน  ความ
ชดัเจนในการกาํหนดเป้าหมาย   การทาํงาน และการแจง้ผลการประเมินใหพ้นกังานทราบ  มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ความยติุธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังาน  โดยพนกังานท่ีถูกประเมินโดยท่ีมีจาํนวนของผูป้ระเมินมากกว่า 
2  คน รับรู้ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานมีความยติุธรรม    นอ้ยกว่า พนกังานท่ีถูกประเมินท่ีมีจาํนวนของผู ้
ประเมิน 1  คน  พนักงานท่ีรับรู้ความชดัเจนในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน  รับรู้ว่าการประเมินผลการ
ปฏิบติังานมีความยุติธรรมมากกว่าพนักงานท่ีไม่ได้รับรู้ความชดัเจนในการกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน  และ
พนกังานท่ีไดรั้บการแจง้ผลการประเมินใหท้ราบ  รับรู้ว่าการประเมินผลการปฏิบติังานมีความยติุธรรมมากกว่า
พนกังานท่ีไม่ไดรั้บการแจง้ผลการประเมินใหท้ราบ  แต่ตวัแปรวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นความถ่ีไม่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะคุณลกัษณะและภูมิหลงั
ของพนกังานยอ่มมีผลต่อการปฏิบติังานและปัญหาท่ีเกิดข้ึน  นอกจากน้ีความรู้ความเขา้ใจในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  ยอ่มส่งผลต่อทศันคติและการแสดงออกซ่ึงการยอมรับผลการประเมินนั้น  รวมทั้งความสัมพนัธ์และ
ความรู้สึกท่ีมีต่อผูป้ระเมินของพนกังานท่ีรับการประเมินกย็่อมจะส่งผลต่อการยอมรับว่า  การประเมินนั้นมีความ
ถูกตอ้งและยติุธรรมต่อตนเอง 
 4.  การเปรียบเทียบความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน  ของพนกังานบริษทัอีซูซุ   
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  จากผลการวิจยัดงักล่าวจะเห็นไดว้่า  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  เงินเดือน  
ประสบการณ์การทาํงาน  และหน่วยงานท่ีสังกดัท่ีต่างกนั  มีความตอ้งการในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ปัญญา   ผล
ทิพย ์(2541, หน้า 47-48) ท่ีทาํการวิจัยเร่ือง “ องค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กับความตอ้งการในการประเมินการ
ปฏิบติังาน  ของเจา้หน้าท่ีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอ ในเขตการศึกษา 11” ซ่ึงพบว่า  เจา้หน้าท่ี
ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอ เขตการศึกษา 11 มีความตอ้งการในการประเมินการปฏิบติังาน  อยูใ่น
ระดบัมาก  และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั ของปรีดา โพธิสุวรรณ(2545,หนา้58-59)   ทาํการวิจยัเร่ือง “ ความ
ตอ้งการในการประเมินการปฏิบติังานของผูจ้ดัการสาขา ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)” ซ่ึงพบว่า   ผูจ้ดัการ
สาขามีความตอ้งการในการประเมินการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ความสาํเร็จของงาน 2) การ
ไดรั้บความยอมรับนบัถือ 3) ความรับผิดชอบ  4) ลกัษณะของงานท่ีทาํ  และ 5) ความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล   ท่ี
เป็นเช่นน้ีเพราะผูรั้บการประเมินทุกคนลว้นตอ้งการได้รับการประเมินท่ีตรงกบัความเป็นจริง  ยุติธรรม  จึง
ตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะต่อบริษทัอีซูซู  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด    
   1.1 บริษทัควรนาํปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานไปปรับปรุง
ในดา้นผูป้ระเมิน  และดา้นเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน  ซ่ึงพนักงานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ให้
ความคิดเห็นว่ามีปัญหาในระดบัมาก     ทั้งในแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  และท่ีเป็น
คาํถามในส่วนท่ีเป็นปลายเปิด  และมีขอ้เสนอแนะว่า    ควรอบรมผูป้ระเมินให้วางแนวทางและให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั    1.2 บริษทัควรให้ความสําคญัเก่ียวกบัผูรั้บการประเมิน  โดยเฉพาะการ
จดัเก็บขอ้มูลการปฏิบติังานใหเ้ป็นระบบและครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้ป้ระเมินไดป้ระเมินดว้ยความยติุธรรม   จาก
ขอ้มูลท่ีวดัไดช้ดัเจนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของพนกังานท่ีตอ้งการใหผู้ป้ระเมินใชม้าตรฐานการ
ประเมินแบบเดียวกนั   

2.  ข้อเสนอแนะสําหรับพนักงานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด                                                                                       
 2.1  ขอใหพ้นกังานรักบริษทัเหมือนรักบา้นของตนเอง  เพราะบริษทัเป็นสถานท่ีท่ีใหโ้อกาสในการ
ทาํงานในการพฒันาตนเอง  และทาํใหมี้รายไดเ้ล้ียงตนเองและครอบครัว  ดงันั้นควรกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา  หรือนาํมาปรับปรุงการทาํงานใหมี้ผลผลิตดีข้ึน  ทั้งน้ีเพื่อความกา้วหนา้และความอยู่
รอดทั้งของบริษทัและของตนเอง  โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั  

2.2  ควรสร้างความร่วมมือกบัพนกังานทุกฝ่ายของบริษทัในงานทุก ๆ ดา้นอยา่งเตม็ท่ี  ทั้งน้ีเพ่ือ
ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อตนเองดว้ย      
  3.  ข้อเสนอแนะเกีย่วกับงานวจิยั      
  3.1 การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ “ปัญหาและความตอ้งการในการมีส่วนร่วม
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัอีซูซุ  มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั”  เพ่ือใหท้ราบวา่พนกังานคิด
อยา่งไรกบับริษทั  มีปัญหา  และความตอ้งการในเร่ืองต่าง ๆ ในระดบัใด  ดงันั้นเพ่ือใหมี้ขอ้มูลท่ีละเอียดชดัเจน
มากข้ึน  ควรทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ  เพือ่บริษทั จะสามารถนาํงานวิจยัน้ีไปใช ้เป็นแนวทางแกปั้ญหาไดต้รงจุด  
ควรต่อยอดในกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการวิจยั
เท่านั้นในการรับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของพนกังานบริษทั  อีซูซุ ฯ ท่ีไดเ้กิดข้ึน  

3.2 ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบปัญหาและความตอ้งการในการมีส่วนร่วมประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  ระหว่างพนกังานท่ีมีบทบาทเป็นผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน  เพื่อใหไ้ดค้าํตอบว่า  มีความคิดเห็น
ท่ีสอดคลอ้งกนัหรือไม่         
  3.3  ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างบริษทัท่ีทาํการผลิตรถยนต์ด้วยกัน หรือบริษทัท่ีมี
ขบวนการผลิตท่ีใกล้เคียงกัน  เพื่อให้ได้คาํตอบว่า  พนักงานมีปัญหาและความต้องการในการมีส่วนร่วม
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเหมือนหรือไม่เหมือนกนัอยา่งไรบา้ง 
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คน โดยใชว้ิธีการกาํหนดกลุ่มตวัอย่างง่าย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ไค-สแควร์  การทดสอบค่าที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ผลการวิจยัพบว่า 
 ผูม้าจองสิทธิซ้ือบ้านเอ้ืออาทรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัวอยูร่ะหว่าง 3-4 คน มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยู่ในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้น
ราคา พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพนัธ์กนักบัลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป
ของผูม้าจองสิทธิ คือ อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส  ขนาดครอบครัว  อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศต่างกนั 
ระดบัการศึกษาต่างกนั ขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคท่ีมี ระดบัการศึกษา
ต่างกนั สถานภาพสมรสแตกต่างกนั ขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดครอบครัวต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทรใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดและดา้นสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโครงการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
Abstract 
 The study was behavior and factors of decisions for buying baan aue-ar-thorn project housing in bangkok. The 
objectives in this study were to study behavior and factors of decisions for buying baan aue-ar-thorn project housing in 
Bangkok and to study comparisons hypothesis testing of behavior and factors of decisions for buying baan aue-ar-thorn 
project housing of customers distinguish of demographic characteristic. The population in this study was the right reservation 
entitled people consisted as 200 sampling. The method was simple random sampling. The statistics used in the study were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square and one-way analyses of Variance. 
 The results of this study found that the most of the right reservation entitled was female, 31 – 40 years of age, 
Bachelor’s degree of educational, marital status, the amount of member in family was 3-4 persons, Company’s official 
occupation, 10,000 – 20,000 baht monthly income. Factors affected to decisions for buying baan aue-ar-thorn project 
housing in Bangkok in very level was Price factor.  Behavior of decisions for buying baan aue-ar-thorn project housing in 
Bangkok had relevant with general characteristics were age, educational, marital status, the amount of member in family, 
occupation and monthly income were differential matches statistic significant at the level of 0.05. And found that the 
different of age had decision for buying baan aue-ar-thorn into product factors were differential matches statistic significant at 
the level of 0.05. The different of gender, educational,  the amount of member in family and monthly income had decision for 
buying baan aue-ar-thorn into price factors were differential matches statistic significant at the level of 0.05. The different of 
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the amount of member in family and monthly income had decision for buying baan aue-ar-thorn into promotion and other 
factors were differential matches statistic significant at the level of 0.05.  
 
ความนํา 
 การตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัแบบใดก็ตามปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดท่ี
สาํคญัท่ีสุด  คือ  เงินรายได ้ การพิจารณาว่าจะใชจ่้ายเงินเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัอย่างไรจึงจะเหมาะสมยอ่มแตกต่างกนัไป
ในแต่ละบุคคล  เพราะแต่ละคนมีค่าใชจ่้ายท่ีมีความจาํเป็นแตกต่างกนั อาชีพ  เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดควบคู่กบั
รายได  ้ คนท่ีมีอาชีพมัน่คงและมีรายไดสู้งย่อมจะสามารถมีโอกาสเลือกซ้ือบา้นไดต้ามความตอ้งการ  ปัจจยัท่ี
สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ  ทาํเลท่ีตั้ ง ส่วนใหญ่จะเลือกให้ใกล้กับสถานท่ีทาํงาน  เพื่อความสะดวกและ
ประหยดัเวลาในการเดินทางแต่ในกรุงเทพมหานครไม่อาจเลือกทาํเลท่ีตั้งไดด้งัใจ  เน่ืองจากมีราคาแพงชุมชน
เมืองจดัไดว้่าเป็นศูนยก์ลางความเจริญในหลาย ๆ  ดา้นไม่ว่าทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การศึกษา  โอกาส
และความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  การเล้ียงชีพ  การดาํรงชีวิตท่ีดีกว่า  ส่งผลใหป้ระชากรจากต่างจงัหวดัอพยพ
จากชนบทเขา้สู่กรุงเทพมหานคร  มีผลทาํใหป้ระสบปัญหาความหนาแน่นของประชากร 
 ธุรกิจบา้นจัดสรรเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท่ีอยู่อาศยัของประชากร
โดยเฉพาะผูท่ี้อพยพหรือผูท่ี้มีรายไดป้านกลาง  สามารถท่ีจะซ้ือท่ีอยูอ่าศยัไดจ้ากการผอ่นชาํระค่าบา้นเป็นงวด ๆ 
ซ่ึงมีหลายระดบั  หลายราคา  และหลายรูปแบบ  การเลือกซ้ือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัมีผลทาํให้
รูปแบบการพฒันาท่ีอยู่อาศยัได้เปล่ียนแปลงไปในภาคเอกชนได้เขา้มามีบทบาทพฒันาท่ีอยู่อาศยัในรูปของ  
“โครงการบา้นจดัสรร”  เพิ่มข้ึน  เม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจส่งผลกระทบไปสู่หลาย ๆ  ธุรกิจโดยเฉพาะตลาดการ
ลงทุน  ตลาดหุน้  และตลาดอสังหาริมทรัพยอ์ย่างรุนแรง  เน่ืองดว้ยธุรกิจอสังหาริมทรัพยอ์ยูใ่นช่วงขยายตวัไดมี้
การเติบโตอย่างรวดเร็ว  สาเหตุหลักเกิดจากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจผิดพลาด  การขาดข้อมูลตลาด
อสังหาริมทรัพยใ์นการช้ีแนวโนม้การลงทุนและเกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และนโยบาย
ของรัฐ  ตลาดผูผ้ลิตเติบโตจนเกินความตอ้งการเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกาํลงัซ้ือในตลาดลดลงจึงเกิดสินคา้คา้งอยู่
เป็นจาํนวนมาก  ภาครัฐไดพ้ยายามผลกัดนัหลาย ๆ  มาตรการโดยออกมาแกไ้ขเพื่อให้เกิดการกระตุน้ภาวะ
เศรษฐกิจ  โดยเฉพาะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ โดยการส่งเสริมใหข้า้ราชการมีบา้นเป็นของตนเองในโครงการ
บา้นธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อท่ีอยูอ่าศยัขา้ราชการสมาชิกกองทุนบาํเหน็จบาํนาญราชการหรือ  กบข.  โดย
ความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กบักองทุนบาํเหน็จบาํนาญราชการ  หรือโครงการสวสัดิการเงินกู้
เพื่อท่ีดินเปล่าสาํหรับขา้ราชการตาํรวจของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  ตลอดจนมาตรการลดค่าธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธ์ิจากร้อยละ  2  เหลือ  ร้อยละ  0.01  มาตรการยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรับดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืเพื่อซ้ือ  เช่าซ้ือ  หรือสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัจากไม่เกิน  10,000  บาท  เป็นไม่เกิน  50,000  บาท  เป็นตน้  
ส่งผลใหร้าคาบา้นในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์ราคาสูงข้ึนแต่ประชาชนทัว่ไปก็ยงัขาดโอกาสในการท่ีจะมีท่ีอยู่
อาศยัเป็นของตนเองมากข้ึน  เน่ืองจากท่ีอยู่อาศยัมีราคาสูงเพราะท่ีดินมีราคาสูงข้ึน  วสัดุก่อสร้างก็มีราคาสูง
เช่นกนั  แต่รายไดข้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศยงัมีรายไดน้อ้ยประกอบกบัสภาพปัญหาเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัมีผลทาํใหร้าคาสินคา้อุปโภค  บริโภคประจาํวนัมีราคาแพงเป็นสาเหตุใหป้ระชาชนท่ียากจนไม่มีเงินออม  
ไม่มีเงินผอ่นส่งเป็นงวด ๆ  ดงันั้น  โอกาสท่ีจะมีบา้นเป็นของตนเองก็ยากมากข้ึน 
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 ในช่วง  พ.ศ.2546-2549  การพฒันาท่ีอยูอ่าศยัในยคุรัฐบาลพนัตาํรวจโททกัษิณ  ชินวตัร มุ่งเนน้
แกปั้ญหาท่ีอยู่อาศยัใหก้บักลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย  “โครงการบา้นเอ้ืออาทร”  โครงการของรัฐบาลซ่ึงดาํเนินการผา่น  
การเคหะแห่งชาติ  ท่ีจะจดัสร้างท่ีอยู่อาศยัสําหรับผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีรายไดค้รอบครัวละ  10,000-15,000  บาท  
โดยใหมี้อตัราผอ่นชาํระ  1,000-1,500  บาทต่อเดือน  จึงไดเ้ร่ิมตน้ข้ึน  นยัสาํคญัประการหน่ึงของนโยบายน้ี  คือ  
ใชธุ้รกิจอสงัหาริมทรัพยก์ระตุน้เศรษฐกิจโดยรวมซ่ึงเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลใชไ้ดผ้ลต่อเน่ืองจากท่ีผา่นมาก่อนหนา้
น้ีการกระตุน้ผา่นทางมาตรการภาษีค่าธรรมเนียมและดอกเบ้ีย  ไดก้ระตุน้ใหโ้ครงการบา้นจดัสรรระดบัราคาสูง
เกิดความคึกคกัไปทัว่ทั้งระบบ  และส่งผลต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั  ในปี  พ.ศ. 2546  น้ี  รัฐบาลจึงหนัมากระตุน้
ตลาดท่ีอยูอ่าศยัระดบัล่าง  ซ่ึงยงัมีความตอ้งการมหาศาลเพยีงแต่ตลาดน้ีมีกาํลงัการซ้ือตํ่า  จึงตอ้งมีวิธีพิเศษท่ีจะทาํ
ให้คนกลุ่มน้ีสามารถซ้ือไดแ้ละผ่อนได ้ นัยสําคญัประการท่ีสองของนโยบาย  คือ การแกปั้ญหาท่ีอยู่อาศยัผูมี้
รายไดน้อ้ยในเมืองท่ีไม่มีการโฆษณาเป็นนโยบายหาเสียง  ไม่มีการตั้งคณะกรรมการท่ีมีตวัแทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมาศึกษาปัญหาร่วมกนัอยา่งยาวนานมีเพียงแค่การปรึกษาหารืออยา่งเงียบ ๆ  แลว้กาํหนดเป็นมาตรการ
รูปธรรมท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัทั้งยงัสามารถกาํหนดวนั  เวลา  สถานท่ี  และราคา  ท่ีจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูมี้
รายไดน้อ้ยในทนัที 
 “โครงการบา้นเอ้ืออาทร”  โครงการท่ีอยู่อาศยัตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งหวงัให้เป็นทางเลือก
สาํหรับผูมี้รายไดน้อ้ยในกรุงเทพมหานคร  ใหมี้โอกาสท่ีจะสามารถมีบา้นเป็นของตนเองและเพื่อเป็นการกระตุน้
เศรษฐกิจโดยรวมให้กระเต้ืองข้ึน  ซ่ึงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าโครงการบา้น   เอ้ืออาทรน้ีเป็นท่ีสนใจของประชาชน
จาํนวนมากซ่ึงปรากฏตามส่ือต่าง ๆ  อนัเป็นสาเหตุใหผู้ศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาถึง  พฤติกรรมและปัจจยัในการ
ตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร  ในคร้ังน้ี  ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับรัฐบาลเพื่อนาํไปใช้
ประโยชน์ในการแกปั้ญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยวิธีหน่ึง  และเพ่ือเตรียมการปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ  ให้
เกิดความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอนัจะเป็นประโยชนสู์งสุดสาํหรับ  การเคหะแห่งชาติ  นกัลงทุน  
และผูป้ระกอบการบา้นจดัสรร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพือ่ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร ของผูบ้ริโภคจาํแนกตาม
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทร ของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา  พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทรใน
กรุงเทพมหานคร โดยไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยั  ดงัต่อไปน้ี 
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 1. ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  ประชาชนผูม้าจองสิทธิในโครงการบา้น
เอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร  ปี  พ.ศ.2552  จาํนวนผูม้าจองสิทธิ 8,000 ราย เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ
วิจยัไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 200 ราย ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ  
Krejcie  และ  Morgan (1970, p. 608)  
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ 
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิยั แบ่งออกเป็น  

 ตวัแปรอิสระ  (independent variables)  แบ่งออกเป็น 
 1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่ 
 - เพศ   

 - อาย ุ  
 - ระดบัการศึกษา 
 - สภาพการสมรส 
 - ขนาดของครอบครัว 
 - อาชีพ 
 - รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ตวัแปรตาม  (dependent variables)  แบ่งออกเป็น 

 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร 
  - ผลิตภณัฑ ์(products) 
  - ราคา (price) 
  - ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) 
  - การส่งเสริมการตลาด (promotion) 
  - สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโครงการ 
 2. พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร 
  - ประเภทบา้นเอ้ืออาทร 
  - อตัราการผอ่นส่ง 
3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ศึกษาในช่วงเดือน มกราคม – กมุภาพนัธ์  2552 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยมีขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาเอกสาร  ตาํรา  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม  ใหมี้เน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี  
แบบสอบถามมี  3  ส่วน  คือ 
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 ส่วนท่ีหน่ึง  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  
สถานภาพการสมรส  ขนาดของครอบครัว  อาชีพ  และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จาํนวน  7  ขอ้ 
 ส่วนท่ีสอง  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร  ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) 
 ส่วนท่ีสาม  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรของผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  ของ  ลิเคิร์ท  (Likert)  แบ่งเป็น  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ จาํนวน  7  ขอ้  ดา้นราคา  จาํนวน 5  ขอ้  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  จาํนวน  3  ขอ้  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  จาํนวน  8  ขอ้  และดา้นปัจจยัอ่ืน ๆ  จาํนวน  9  ขอ้  รวม  32  ขอ้ 
 3.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้กรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระไดต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
ของเน้ือหากบัจุดประสงค์ของการวิจัยเป็นการศึกษาความเท่ียงตรง  (validity)  ของแบบสอบถามแลว้นํามา
ปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหค้าํถามชดัเจนสามารถส่ือความหมายไดต้รงประเดน็และเหมาะสมยิง่ข้ึน 
 4.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างประชาชนผูม้าจองสิทธิในโครงการบา้นเอ้ืออาทร
ในกรุงเทพมหานคร  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  จาํนวน  30  คน แลว้นาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่  
(reliability)  ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบคั  (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมา
จองสิทธิโครงการบา้นเอ้ืออาทร ของผูบ้ริโภค กรุงเทพมหานคร ในงานตลาดนดับา้นเอ้ืออาทร ท่ีสาํนกังานใหญ่ 
การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัท่ี 6-15 
กุมภาพนัธ์ 2552 โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล จาํนวน 20 ชุด ต่อวนั และขอรับคืน
แบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูล  หาความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test และ  F-test  ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  และพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรโดย
ใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรและพฤติกรรม
การตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรโดยใชค่้าเฉล่ีย      และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย      ของคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทร  และพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรของผูบ้ริโภค จาํแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
 4.  เปรียบเทียบพหุคูณ  เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ีย      ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธีของ  Least Significant 
Difference (LSD) 
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สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปผลการศึกษาจาํแนกตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 
 
ส่วนที ่1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 55.00 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 45.00 
รองลงมาคือ อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี  ร้อยละ 28.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ อาย ุ50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 12.00  มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  ร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ ระดบั ม.4 - ม.6/ปวช.  ร้อยละ 26.50 และนอ้ยท่ีสุดคือ การศึกษาระดบัอ่ืน 
ๆ ไดแ้ก่ ป.4 และ ม.ศ.3  ร้อยละ 2.00 สถานภาพสมรสอยูก่บัคู่สมรส ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ สถานภาพโสด  ร้อย
ละ39.50 ขนาดของครอบครัวอยูร่ะหว่าง 3-4 คน    ร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ 1-2 คน  ร้อยละ 25.00 และนอ้ยท่ีสุด
คือ 7 คนข้ึนไป  ร้อยละ 5.50 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  ร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ อาชีพคา้ขาย/รับจา้งทัว่ไป  
ร้อยละ 29.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ อาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แม่บา้น  ร้อยละ 1.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 
10,000-20,000 บาท  ร้อยละ 56.50  รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 20,000 บาท  ร้อยละ 23.00 

 
 
 
 
การวเิคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านเอ้ืออาทร 
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร รายการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. เหตุผลที่มาจองสิทธิซื้อบ้านเอ้ืออาทร  ผูม้าจองสิทธิซ้ือบา้นเอ้ืออาทรเพราะไม่มีบา้นเป็นของตนเอง  
ร้อยละ 49.50 รองลงมาคือค่าผอ่นส่งถูก/ราคาถูก  ร้อยละ 31.50 และนอ้ยท่ีสุดคือเหตุผลอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
ใหเ้ช่า  ร้อยละ 2.00 

2. ความสามารถในการผ่อนชําระต่อเดือน  ผูม้าจองสิทธิซ้ือบา้นเอ้ืออาทรมีความสามารถในการผ่อน
ชาํระต่อเดือน 2,500 บาท  ร้อยละ 35  รองลงมาคือ 2,000 บาท  ร้อยละ 28.50 และนอ้ยท่ีสุดคืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ 3,000 - 
5,000 บาท  ร้อยละ 7.50 

3. ส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการบ้านเอ้ืออาทร  ผูม้าจองสิทธิซ้ือบา้นเอ้ืออาทรทราบการประชาสัมพนัธ์
โครงการบา้นเอ้ืออาทรจากส่ือโทรทศัน์  ร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ หนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 25.50 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
นิตยสาร  ร้อยละ  1.00 

4. ความรู้เก่ียวกับโครงการบ้านเอ้ืออาทร  ผูม้าจองสิทธิซ้ือบา้นเอ้ืออาทรทราบเก่ียวกบัโครงการบา้นเอ้ือ
อาทรแต่ไม่ละเอียด  ร้อยละ 44.00 รองลงมาไม่ทราบเก่ียวกบัโครงการบา้นเอ้ืออาทรเลย  ร้อยละ 42.50 และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ทราบรายละเอียดโครงการฯ บา้ง  ร้อยละ 13.50 
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5. ประเภทบ้านเอ้ืออาทรท่ีได้รับความสนใจจองสิทธิ  สาํหรับประเภทบา้นเอ้ืออาทรท่ีไดรั้บความสนใจ
จองสิทธิคือ บา้นแฝด 2 ชั้น ขนาด 20 ตารางวา  ร้อยละ 32.50 รองลงมาคือ      บา้นเด่ียว 2 ชั้น ขนาด 20 ตารางวา  
ร้อยละ 23.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ อาคารชุด 5 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร  ร้อยละ 4.00 

 
ส่วนที ่2  การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเอ้ืออาทร 
 ด้านผลติภณัฑ์ 
 พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( X = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.03-3.27) ไดแ้ก่ 
 1.  การออกแบบบา้น/อาคารชุด มีความสวยงาม 
 2.  พื้นท่ีของบา้น/อาคารชุด กวา้งขวางเพยีงพอกบัความตอ้งการ 
 3.  การใชว้สัดุและฝีมือในการก่อสร้าง 
 4.  คุณภาพของวสัดุก่อสร้าง 
 5.  ความมีช่ือเสียงและผลงานโดยพจิารณาจากผลงานในจงัหวดัใกลเ้คียง 
 6.   สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในโครงการฯ 
 7.  การรับประกนัคุณภาพ 

 ด้านราคา 
 พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร ดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.44) 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.41-3.48) ไดแ้ก่ 
 1.  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 2.  ราคาถูกกวา่ตลาดทัว่ไป 
 3.  อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน 
 4.  อตัราดอกเบ้ียตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระ 
 5.  ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ 
 ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ย ( X = 2.47) พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
 มีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.67) จาํนวน 1 ขอ้ คือ  
 -  การตดัสินใจซ้ือเพราะไดรั้บชมบา้น/อาคารชุด ตวัอยา่ง  
 และมีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.27-2.48) จาํนวน 2 ขอ้ คือ  
 -  เพราะพนกังานของการเคหะแห่งชาติแนะนาํ 
 -  ตดัสินใจซ้ือเพราะเห็นโครงการในจงัหวดัใกลเ้คียง 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 พบว่า  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.14) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
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 มีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53) จาํนวน 1 ขอ้ คือ  
 - การลดเงินดาวน/์ไม่มีดอกเบ้ีย  
 มีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.87-3.39) จาํนวน 7 ขอ้ คือ  
 -  การโฆษณาทางวิทย ุ
 -  การโฆษณาทางโทรทศัน ์
 -  การโฆษณาทางนิตยสารและส่ิงพมิพ ์
 -  การโฆษณาทางแผน่ป้ายโฆษณา 
 -  มีการลดราคาบา้น 
 -  การแถมอุปกรณ์เพ่ิมเติมภายในบา้น/อาคารชุด 
 -  การจดัใหมี้การชิงโชค 
 ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโครงการ 
 พบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทร ด้านสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
โครงการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
 มีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.98-3.08) จาํนวน 8 ขอ้ คือ 
 -  ทาํเลท่ีตั้ง 
 -  ใกลท่ี้ทาํงาน 
 -  มีรถประจาํทางผา่นหลายสาย 
 -  ระบบไฟฟ้า แสงสวา่งในชุมชน 
 -  ระบบประปาในโครงการ 
 -  ระบบระบายนํ้า/ป้องกนันํ้าเสีย 
 -  ถนนทางเดินทัว่ทั้งชุมชน 
 -  ระบบการจดัการขยะมูลฝอย 
 มีระดบัการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.44) จาํนวน 1 ขอ้ คือ  

- มีรถไฟฟ้า (ลอยฟ้า, ใตดิ้น) อยูใ่นระดบันอ้ย  
  
ส่วนที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 เหตุผลที่มาจองสิทธิซื้อบ้านเอ้ืออาทร พบว่า  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทรใน
กรุงเทพมหานคร หัวขอ้เหตุผลท่ีมาจองสิทธิซ้ือบา้นเอ้ืออาทร มีความสัมพนัธ์กนักบั อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการสมรส ขนาดครอบครัว อาชีพ และรายไดต่้อเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ความสามารถในการผ่อนชําระต่อเดือน พบว่า  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทรใน
กรุงเทพมหานคร หวัขอ้ความสามารถในการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กนักบั อาย ุระดบัการศึกษา ขนาด
ครอบครัว อาชีพ และรายไดต่้อเดือน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ความรู้เก่ียวกับโครงการบ้านเอ้ืออาทร พบว่า  พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทรใน
กรุงเทพมหานคร หวัขอ้ความรู้เก่ียวกบัโครงการบา้นเอ้ืออาทร มีความสัมพนัธ์กนักบั อาย ุ และรายไดต่้อเดือน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 ประเภทบ้านเอ้ืออาทรท่ีได้รับความสนใจจองสิทธิ พบว่า  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรใน
กรุงเทพมหานคร หวัขอ้ประเภทบา้นเอ้ืออาทรท่ีไดรั้บความสนใจจองสิทธิ มีความสัมพนัธ์กนักบั ระดบัการศึกษา 
และขนาดครอบครัว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ส่วนที ่4 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย      ของคะแนนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อ 
 การตัดสินใจซื้อบ้านเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์  

ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ผูม้าจองสิทธิท่ีมีอายตุ่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต่างกนั มีการ
ตดัสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 2 
รายการ คือ การออกแบบบา้น/อาคารชุด และพื้นท่ีของบา้น/อาคารชุดกวา้งขวางเพียงพอกบัความตอ้งการ 

ปัจจัยด้านราคา ผูม้าจองสิทธิท่ีมี เพศต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั ขนาดครอบครัวต่างกนั และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั ขนาดครอบครัว
ต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 5 รายการ คือ อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน อตัราดอกเบ้ียตลอดระยะเวลา
การผอ่นชาํระ ระยะเวลาในการผอ่นชาํระ และราคาถูกกวา่ตลาดทัว่ไป  

ปัจจัยด้านช่องทางกาจัดจําหน่าย ผูม้าจองสิทธิท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั สถานภาพสมรสต่างกนั 
ขนาดครอบครัวแตกต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี ระดบัการศึกษา
ต่างกนั สถานภาพสมรสแตกต่างกนั ขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือ
บา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาํนวน 3 รายการ คือ 
ตดัสินใจซ้ือเพราะพนกังานการเคหะแนะนาํ   ตดัสินใจซ้ือเพราะเห็นโครงการในจงัหวดัใกลเ้คียง   ตดัสินใจซ้ือ
เพราะไดรั้บชมบา้น/อาคารชุดตวัอยา่ง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูม้าจองสิทธิท่ีมีขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจ
ซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 5 รายการ คือ การ
โฆษณาทางวิทย ุ  การโฆษณาทางโทรทศัน ์  การโฆษณาทางแผ่นป้ายโฆษณา   การจดัใหมี้การชิงโชค   และการ
ลดเงินดาวน/์ไม่มีดอกเบ้ีย    

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโครงการ   ผูม้าจองสิทธิท่ีมีขนาดครอบครัวต่างกนั และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 757

สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาํนวน 2 รายการ คือ มีรถไฟฟ้า (ลอยฟ้า, ใตดิ้น) และใกลท่ี้ทาํงาน 
 
อภปิรายผล  
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
  ส่วนใหญ่ผูม้าจองสิทธิซ้ือบา้นเอ้ืออาทรเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.00 มีอายุ 31 - 40 ปี การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัวอยูร่ะหว่าง 3-4 คน มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีเหตุผลในการมาจองสิทธิเพราะไม่มีบา้นเป็นของตนเอง มีความสามารถใน
การผ่อนชาํระต่อเดือน 2,500 บาท ทราบการประชาสัมพนัธ์โครงการบา้นเอ้ืออาทรจากส่ือโทรทศัน์ และทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการบา้นเอ้ืออาทรแต่ไม่ละเอียด สําหรับประเภทบา้นเอ้ืออาทรท่ีไดรั้บความสนใจจอง
สิทธิคือ บา้นแฝด 2 ชั้น ขนาด 20 ตารางวา  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิสิทธ์ิ  สุนทรามงคล (2543, บทคดัย่อ) ศึกษาถึงส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจดัสรรของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า มีอาย ุ
31-40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ชอบบา้นเด่ียวสองชั้น ลกัษณะการ
ซ้ือแบบเงินผ่อนมากกว่าเงินสดโดยใช้ระยะเวลาดูบา้นก่อนตัดสินใจซ้ือไม่เกิน 3 เดือน โดยการตระเวนดู
โครงการอ่ืนก่อนตดัสินใจซ้ือบา้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเนตร  สุริวงษ ์(2548, บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการใชเ้หตุผลในการซ้ือบา้นเอ้ืออาทรของประชากรในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า ผูไ้ดรั้บสิทธิ
ส่วนใหญ่มีความสามารถผ่อนส่งได้เดือนละ 2,500 บาท ทราบข่าวโครงการบ้านเอ้ืออาทรจากแผ่นป้าย
ประชาสัมพนัธ์ มีความรู้เก่ียวกบัโครงการบา้นเอ้ืออาทรบา้ง และประเภทบา้นเอ้ืออาทรท่ีตดัสินใจจองสิทธิ คือ 
บา้นเด่ียว 2 ชั้น  
 2.  ปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ 
 2.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกหวัขอ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากนัทุกขอ้ 
 2.2 ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ทุกหวัขอ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทุกขอ้  
 2.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร โดยรวมอยูใ่นระดบั
นอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีอยู่ 1 หวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยู่ในระดบัปานกลาง คือ 
การตดัสินใจซ้ือเพราะไดรั้บชมบา้น/อาคารชุด ตวัอย่าง นอกนั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยูใ่นระดบั
นอ้ย 
 2.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีอยู ่1 หวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยูใ่นระดบัมาก คือ 
การลดเงินดาวน/์ไม่มีดอกเบ้ีย นอกนั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 2.5 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโครงการ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกหวัขอ้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยูใ่น
ระดบันอ้ย คือ มีรถไฟฟ้า (ลอยฟ้า, ใตดิ้น) อยูใ่นระดบันอ้ย นอกนั้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรินทร์  พงษ์เย็น (2544, บทคดัย่อ) ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศยัในเขตผงัเมืองรวมจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ให้
ความสาํคญัต่อระบบสาธารณูปโภค (ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท)์ มากท่ีสุด    ปัจจยัดา้นราคาใหค้วามสาํคญัต่อ
ราคาขายท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ   และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเนน้ถึงความสะดวกของสถานท่ีในการ
ติดต่อซ้ือ ในระดบัมาก   ปัจจยัดา้นส่งเสริมการขายให้ความสําคญัถึงการบริการทั้งก่อนและหลงัการขายท่ีดีใน
ระดับมาก และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและกฎหมายให้ความสําคญัในความมัน่ใจในการไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิใน
ระดบัมาก 

3. ทดสอบความสัมพนัธ์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า  

3.1 เหตุผลท่ีมาจองสิทธิซ้ือบา้นเอ้ืออาทร มีความสัมพนัธ์กบั อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการ
สมรส ขนาดครอบครัว อาชีพ และรายไดต้่อเดือน ทั้งน้ีเป็นเพราะผูม้าจองสิทธิส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะมีบา้นเป็น
ของตนเอง ราคาบา้นตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเพื่อใหเ้ป็นทรัพยสิ์นสาํหรับลูกหลาน  

3.2 ความสามารถในการผอ่นชาํระต่อเดือน มีความสมัพนัธ์กบั อาย ุระดบัการศึกษา ขนาดครอบครัว 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ทั้งน้ีเป็นเพราะผูม้าจองสิทธิใหค้วามสาํคญักบัภาระค่าใชจ่้ายภายในครอบครัวต่อเดือน
เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้มีอยู ่
 3.3 ความรู้เก่ียวกบัโครงการบา้นเอ้ืออาทร มีความสัมพนัธ์กบั อาย ุ และรายไดต้่อเดือน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะขอ้จาํกดัในการประชาสัมพนัธ์โครงการบา้นเอ้ืออาทรของภาครัฐท่ีมีไม่ทัว่ถึง หรือการประชาสัมพนัธ์
โครงการเขา้ไม่ถึงประชาชน 

3.4 ประเภทบา้นเอ้ืออาทรท่ีไดรั้บความสนใจจองสิทธิ มีความสัมพนัธ์กบั ระดบัการศึกษา และ
ขนาดครอบครัว ทั้งน้ีเป็นเพราะผูม้าจองสิทธิส่วนใหญ่มีความตอ้งการบา้นเอ้ืออาทรท่ีมีลกัษณะเป็นบา้นเด่ียว 
และบา้นแฝด 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีขนาด 20 ตารางวา เพื่อใหเ้หมาะสมกบัขนาดของครอบครัว 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีรยทุธ  จงแจ่ม (2543, บทคดัยอ่) ศึกษาถึงความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้ม
ท่ีอยู่อาศยัของประชากรไทย พบว่า อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา การมีสิทธ์ิในบา้นหรือท่ีดิน ลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหานํ้ าเสีย ปัญหาเสียงดงั ปัญหาขยะมูลฝอย ความรบกวนจากเพ่ือนบา้นและระยะเวลา
เดินทางจากบา้นถึงท่ีทาํงานเป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความพงึพอใจในสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั 

4. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเอ้ือ
อาทรในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

4.1 ผูบ้ริโภคท่ีมี อายตุ่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์
แตกต่างกนั โดยใหค้วามสาํคญักบัการออกแบบบา้น/อาคารชุด และพื้นท่ีของบา้น/อาคารชุดกวา้งขวางเพียงพอ
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กบัความตอ้งการของสมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากผูจ้องสิทธิบา้นเอ้ืออาทรตอ้งการบา้นท่ีมีคุณภาพ ขนาดและพ้ืนท่ี
ใชส้อบเหมาะสมกบัสมาชิกในครอบครัว วสัดุท่ีใชส้ร้างบา้น รวมทั้งลกัษณะสไตลก์ารออกแบบ เป็นตน้ 

4.2 ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศต่างกนั ระดบัการศึกษาต่างกนั ขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา แตกต่างกนั โดยใหค้วามสําคญักบั
อตัราการผอ่นชาํระต่อเดือน อตัราดอกเบ้ียตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระ ระยะเวลาในการผ่อนชาํระ และราคาถูก
กว่าตลาดทัว่ไป เพื่อให้เหมาะสมกบัรายได ้และไม่เป็นภาระค่าใชจ่้ายของครอบครัวจนเกินไป เน่ืองจากผูจ้อง
สิทธิบา้นเอ้ืออาทรส่วนใหญ่จะมีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท จึงมีความตอ้งการซ้ือท่ีอยูเ่ป็นของตนเอง
ในราคาท่ีสามารถรับภาระได ้

4.3 ผูบ้ริโภคท่ีมี ระดบัการศึกษาต่างกนั สถานภาพสมรสแตกต่างกนั ขนาดครอบครัวต่างกนั และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
แตกต่างกนั โดยให้ความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือเพราะพนักงานการเคหะแนะนาํ   ตัดสินใจซ้ือเพราะเห็น
โครงการในจงัหวดัใกลเ้คียง   ตดัสินใจซ้ือเพราะไดรั้บชมบา้น/อาคารชุดตวัอยา่ง  

4.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ือ
อาทรในกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด แตกต่างกนัโดยใหค้วามสาํคญักบัการโฆษณาทางวิทย ุ  
การโฆษณาทางโทรทศัน ์  การโฆษณาทางแผน่ป้ายโฆษณา   การจดัใหมี้การชิงโชค   และการลดเงินดาวน์/ไม่มี
ดอกเบ้ีย    

4.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดครอบครัวต่างกนั และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ือ
อาทรในกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ แตกต่างกนัโดยใหค้วามสาํคญักบัการมีรถไฟฟ้า (ลอยฟ้า, ใตดิ้น) และ
ใกลท่ี้ทาํงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เน่ืองจากผูจ้องสิทธิบา้นเอ้ืออาทรมีความตอ้งการความสะดวกใน
การเดินทาง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น ชุมชน ตลาด แหล่งงาน 
ความเจริญของเมือง เป็นตน้ 

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเนตร  สุริวงษ ์(2548, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
ใช้เหตุผลในการซ้ือบา้นเอ้ืออาทรของประชากรในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า สถานภาพแตกต่างกนั มี
ระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ แตกต่างกนั ส่วน
สถานภาพการอยูอ่าศยัจริงในปัจจุบนั และอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร ดา้นผลิตภณัฑ์
แตกต่างกนั และส่วนรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรดา้นราคา และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือบ้านเอ้ืออาทรในกรุงเทพมหานคร   
ผูว้ิจยัมีขอเสนอแนะดงัน้ี 
 1.  รัฐบาลควรศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทรของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาํเนินนโยบายโครงการบา้นเอ้ืออาทรต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างสูงสุด และเพื่อเป็นการ
ป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการดาํเนินนโยบายดังกล่าว เช่น ราคาบา้นเอ้ืออาทรควรอยู่ในระดบัราคา 
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ระยะเวลาการผ่อนชาํระ รวมทั้งนโยบายการให้สินเช่ือโครงการบา้นเอ้ืออาทรท่ีผ่อนปรนและทาํเลท่ีตั้ งโครงการท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีสินของประชาชน เป็นตน้ 
 2.  รัฐบาลควรใหค้วามสาํคญัต่อโครงการบา้นเอ้ืออาทร โดยเฉพาะปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 
5 ดา้น ได้แก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโครงการ เน่ืองจากท่ีผ่านมารัฐบาลมีรูปแบบการ
ดาํเนินการในลกัษณะเป็นผูคิ้ดและให ้โดยประชาชนเป็นฝ่ายรับอยา่งเดียว 
 3.  จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าโครงการบา้นเอ้ืออาทรยงัเป็นท่ีตอ้งการและยอมรับของประชาชน ดงันั้น 
รัฐบาลควรศึกษาและใหค้วามสาํคญัต่อความตอ้งการของประชาชนอยา่งจริงจงั ดว้ยเหตุว่า โครงการบา้นเอ้ือทรนอก
จากจะกระตุน้ปัญหาทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัเป็นการแกไ้ขปัญหาความยากจน การกินดีอยูดี่ การสร้างคุณภาพชิวิต และ
ส่ิงแวดลอ้มของเมืองดว้ย 
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 ยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีทัว่โลกตระหนกัดีว่าเป็นภยัคุกคาม บ่อนทาํลายความมัน่คงของประเทศ  สาํหรับ
ประเทศไทยการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังมานานนบั 10 ปี  และปัจจุบนัมีแนวโน้มว่าจะทวี
ความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  โดยจะเห็นได้จากข่าวการจบักุมคดียาเสพติดตามส่ือต่าง ๆ  ปัญหายาเสพติดนอกจากจะ
ก่อใหเ้กิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจแลว้  ยงัเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม  ทาํลายวฒันธรรมอนัดีงามของสังคมไทย  และเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมามากมาย  
เช่น  ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน  อาทิ  การลักขโมย  การมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  และตั้งครรภใ์นวยัเรียน   เป็นตน้ 
 เยาวชนถือเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติในอนาคตท่ีจะพฒันาใหป้ระเทศเจริญกา้วหนา้  ถา้เยาวชน
ติดยาเสพติดแลว้ ย่อมหมายความว่าประเทศไดสู้ญเสียทรัพยากร    ท่ีมีค่าอย่างใหญ่หลวง  หลงัจากท่ีรัฐบาล
ประกาศชยัชนะต่อยาเสพติดแลว้  สถิติเพศหญิง นกัเรียน และนกัศึกษาเขา้สู่กระบวนการบาํบดัรักษามากข้ึน  อายุ
ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 15 – 19 ปี  ซ่ึงเป็นกลุ่มว่างงาน และกรรมกร  แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มวยัรุ่นเป็นเป้าหมายสาํคญั
ของการแพร่ระบาดของยาเสพติด  และเป็นเป้าหมายหลกัท่ีจะตอ้งหาวิธีป้องกนัปัญหายาเสพติด 
 ผลจากการศึกษาวิจยัถึงสาเหตุของการติดยาเสพติดของเยาวชนพบวา่ ร้อยละ 85 ของเยาวชนท่ีติดยาเสพ
ติดมาจากครอบครัวท่ีไม่มีความสงบสุข ขาดความรักความอบอุ่น พ่อแม่กบัลูกไม่สามารถพูดจาเขา้กนัได ้ ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นผลกัดนัใหลู้กตอ้งออกนอกบา้นคบเพ่ือนไม่ดีแลว้ติดยาเสพติดในท่ีสุด 
 จากการรายงานของสํานกังาน ป.ป.ส. ในปี 2549 ว่า พฤติกรรมการเสพยาเสพติด  ในประเทศไทย อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปีและสถิติผูเ้ขา้รับการบาํบดัพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 – 19 ปี  ซ่ึง
กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษา  และนอกจากเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาแลว้  ยงัเป็นกลุ่มผูใ้ช้แรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมอีกดว้ย  อาํเภอพระประแดงเป็นอาํเภอหน่ึงท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนขา้งสูง  
เน่ืองจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่  และจากการสํารวจทะเบียนประวติันักศึกษา กศน. อาํเภอพระ
ประแดง  ในภาคเรียนทีผา่นมาพบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุระหว่าง 15 – 39 ปี ถึงร้อยละ 89  เป็นผูใ้ช้
แรงงานในโรงเรียนอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 80  และมีแนวโนม้ว่าในอนาคตนกัศึกษา กศน. จะมีอายนุอ้ยลง  ซ่ึง
ถือวา่เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวงั และป้องกนัปัญหายาเสพติด 
 จากปัญหาดงักล่าว  ในฐานะท่ีผูศึ้กษาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษาใหค้วามรู้ อบอมสั่งสอน
และปลูกฝังนกัศึกษา กศน. ใหเ้ป็นคนดีของสังคม มาเป็นระยะเวลานาน  ไม่อยากเห็นเด็กและเยาวชนของชาติ
ตอ้งตกเป็นทาสของยาเสพติด  จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า นกัศึกษา กศน. อาํเภอพระประแดงมีพฤติกรรมการ
ป้องกนัยาเสพติด    อยู่ในระดบัใด  และมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนักศึกษา 
กศน. อาํเภอพระประแดง 
 
คาํถามการวจิยั 

1. พฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอพระประแดงอยูใ่นระดบัใด 
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2. นกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้
ไดรั้บต่อเดือน ระดบัการศึกษาของบิดาและมารดา การอาศยัอยูก่บับิดามารดา สภาพครอบครัว และความสัมพนัธ์
กบัครอบครัวท่ีต่างกนัจะมีพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดต่างกนัหรือไม่ 

3. ปัจจยัคดัสรรใดบา้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษาการศึกษานอกระบบ
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอพระประแดง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมในการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา กศน. อาํเภอพระประแดง  จงัหวดั
สมุทรปราการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษา กศน. อาํเภอพระประแดง จังหวดั
สมุทรปราการ กบัตวัแปรส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้ไดรั้บต่อ
เดือน ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา การอาศยัอยู่กบับิดามารดา สภาพครอบครัว และความสัมพนัธ์กบั
ครอบครัว 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัคดัสรรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนักศึกษา กศน. อาํเภอพระ
ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และ
เจตคติต่อยาเสพติด 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
             1. นกัศึกษาท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน ระดบัการศึกษา
ของบิดาและมารดา การอาศยัอยู่กบับิดามารดา สภาพครอบครัว และความสัมพนัธ์กบัครอบครัวท่ีต่างกนั มี
พฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัคดัสรร ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และเจตคติท่ีมี
ต่อยาเสพติด เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา  
 
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร   
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ หลกัสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2544  ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ท่ี
อายุระหว่าง 13 – 25 ปี  และมีภูมิลาํเนาในเขตพื้นท่ีจังหวดัสมุทรปราการของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอพระประแดง  ประจาํภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2552  รวมทั้งส้ิน  1,267  คน 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  ได้แก่ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  จากศูนยก์ารเรียนชุมชนท่ีพบกลุ่มในสถานศึกษา  
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และในสถานประกอบการ  จาํนวนทั้งส้ิน  293  คน  โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดของ
แครซซ่ีและมอร์แกน และใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างและพฒันามาจากแบบสอบถามของ
ผูว้ิจยัอ่ืน ๆ โดยส่วนท่ี 2 ของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามจากวิทยานิพนธ์ของ รัชฏาภรณ์ แวงดงบงั (2545,หนา้ 
76-80) ส่วนท่ี 3 ของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามจากวิทยานิพนธ์ของ พชัรี สุวรรณศรี, ถิรพงษ ์ถิรมนสั (2540,หนา้ 
101-104) ส่วนท่ี 4  ของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามจากวิทยานิพนธ์ของ เสกสรร สงวนนาม (2544,หนา้ 95-97)
และ ร้อยตํารวจเอกทรงฤทธ์ิ เวียงบาล (2545,หน้า 91-94) ส่วนท่ี 5 ของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามจาก
วิทยานิพนธ์ของ จุฬาลกัษณ์ ศรีคงอยู่ (2546,หนา้ 97-99) บางส่วนซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งส่วนคาํถามการวิจยัในคร้ังน้ี
ออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุดของบิดา มารดา อาชีพ การอาศยัอยู่กบับิดามารดา  
สภาพครอบครัว  และความสมัพนัธ์กบัครอบครัว  โดยลกัษณะของขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ    
 ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด  เป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบ  แต่
ละขอ้วา่ใช่หรือไม่ใช่     
 ตอนท่ี3 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว ลกัษณะของคาํถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)   
 ตอนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเพ่ือวดัระดบัเจตคติต่อยาเสพติด  ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)   
 ตอนท่ี 5  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติด ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบ เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert)   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  โดยใชว้ิธีการดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูว้ิจยัทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราช
ภฏัธนบุรี ถึงผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอพระประแดง เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

2.  นาํแบบสอบถามให้นกัศึกษาการศึกษานอกระบบของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอพระประแดง  ตามสถานท่ีพบกลุ่มต่าง ๆ และขอรับกลบัในวนัเดียวกนั 

3.  เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้  ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และดาํเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ค่าสถิติ ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยนาํขอ้คาํถามตอนท่ี 1 มา

แจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ  และนาํเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงทา้ยตาราง 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติดของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะให้

เลือกตอบวา่ใช่หรือไม่ใช่ วิเคราะห์ดว้ยคา่ร้อยละ  แลว้นาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียงทา้ยตาราง   
ตอนท่ี 3  การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว  วิเคราะห์ดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean)และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน(standarddeviation)แลว้นาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียงทา้ยตาราง   
ตอนท่ี 4  การศึกษาปัจจยัดา้นเจตคติต่อยาเสพติด  วิเคราะหด์ว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(standard deviation) แลว้นาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียงทา้ยตาราง     
ตอนท่ี 5 การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติด  วิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลว้นาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียงทา้ยตาราง 
 
   
         

สรุปผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อตอบคาํถามการวิจยั  คือ  ระดบัพฤติกรรม การป้องกนัยาเสพติด

ของนกัศึกษา  และพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนักศึกษาที่มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกัน และ
วิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา  ไดด้งัน้ี 

1.    พฤติกรรมการป้องกันยาเสพติด  
จากการศึกษาวิจยัระดบัของพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติด  สรุปไดว้่า นกัศึกษามีพฤติกรรม

การป้องกนัยาเสพติดโดยรวมอยูใ่นระดบัดี   (ค่าเฉล่ีย = 3.81) โดยมีพฤติกรรมท่ีอยูใ่นระดบัดี  จาํนวน  9  ขอ้  (ค่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ 3.67 – 4.35) เรียงลาํดบัพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพ
ร่างงกายโดยดูแลตนเองดว้ยการไม่เสพส่ิงเสพติดทุกชนิด การป้องกนัตนเองโดยไม่ทดลองยาเสพติด รู้จกัการปฏิเสธ
เม่ือมีเพ่ือนชกัชวนใหล้องเสพยาเสพติด ไม่สนใจคาํทา้ทา้ยของเพื่อน ๆ  การใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์โดยการหางาน
อดิเรกทาํ เช่น การปลูกตน้ไม ้เล่นดนตรี การออกกาํลงักาย การรับฟังข่าวสารและศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดจาก
ส่ือต่าง ๆ  การร่วมกิจกรรมใชเ้วลาว่างอยูก่บัครอบครัว  และมีพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  
จาํนวน  4  ขอ้  (ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.22 – 3.39)  เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย  ไดแ้ก่  การพูดคุยกบัครูและเพื่อน ๆ เพื่อ
หาความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด  การเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคต์่อตา้นยาเสพติดท่ีสถานศึกษาหรือองคก์ารอ่ืน ๆ จดั การ
หลีกเล่ียงการเท่ียวตามสถานเริงรมยเ์วลากลางคืน และการชกัชวนใหเ้พื่อนท่ีติดยาเสพติดเลิกเสพยา      

2.   การเปรียบเทยีบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาที่มปัีจจัยส่วน
บุคคล 

สรุปไดว้่า นกัศึกษาท่ีมีเพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดท่ี้ไดรั้บต่อ
เดือน  ระดบัการศึกษาสูงสุดของบิดาและมารดา การอาศยัอยู่กบับิดามารดา สภาพครอบครัว และความสัมพนัธ์
กบัครอบครัวท่ีต่างกนั  มีพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดไม่แตกต่างกนั 
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3.   การวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติด 
การศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา สรุปไดว้่า  ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษามี 2  ปัจจยั โดยเรียงลาํดบัค่านํ้ าหนกัอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การป้องกนัยาเสพติด   ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  และเจตคติท่ีมีต่อยาเสพติด   โดยปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด 

 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนกัศึกษาการศึกษานอก
ระบบ  กศน. อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  มีประเดน็สาํคญัท่ีควรนาํมาการอภิปรายดงัน้ี 

1. ระดับของพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติด 
  พฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของอุทยั  ลายภูคาํ (2545, หน้า 110-111) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของประชาชน
ในระดับชุมชน  พบว่า พฤติกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประชาชนในระดบัชุมชน อยู่ใน
ระดบัมาก   ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัยาเสพติดในรูปแบบท่ีหลากหลายทัว่ถึงทุก
ศูนยก์ารเรียนชุมชน และสถานท่ีพบกลุ่มทุกแห่ง  จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัยาเสพติด  ใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ   
อีกทั้งในปัจจุบนัเป็นยคุขอ้มูลข่าวสาร  นกัศึกษามีโอกาสเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง  และสถานศึกษาเองก็ได้
ให้ความสําคญัในการหาทางป้องกนัปัญหายาเสพติดดว้ยวิธีการต่าง ๆ อย่างจริงจงัอย่างต่อเน่ือง  เช่น จดัป้าย
นิทรรศการ    จดักิจกรรมรณรงคป้์องกนัยาเสพติด  กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด อีกทั้งยงัมีการเฝ้าระวงัโดยมีแกน
นาํนกัศึกษา และองคก์รนกัศึกษา  จดัตั้งศูนยใ์หค้าํปรึกษาแนะแนวบริการข่าวสารขอ้มูล (Advice Center)  เพื่อให้
นกัศึกษาไดรู้้เท่าทนัเหตุการณ์ ไม่เป็นเหยือ่ของการหลอกลวง 
                   2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาท่ีมีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกัน 

เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษากบัปัจจยัส่วนบุคคล  ซ่ึงไดด้าํเนินการ
ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ปรากฏผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้ง  11  ปัจจยั โดยปัจจยัส่วนบุคคล  
ไดแ้ก่  อายุ  ระดบัการศึกษา  รายได ้ สถานภาพสมรส  อาชีพ  รายได ้ ระดบัการศึกษาของบิดาและมารดา  การ
อาศยัอยู่กบับิดามารดา  สภาพครอบครัว  และความสัมพนัธ์กบัครอบครัว  ของนกัศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนัยา
เสพติดไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชลดา   สมุทรพงษ ์(2541, หนา้ 125) ท่ีไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของ
การส่ือสารในการป้องกนัยาเสพติดของนกัเรียนอาชีวศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากร 
คือ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดส่้วนตวั สภาพครอบครัว และความสัมพนัธ์ในครอบครัว  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
การมีส่วนร่วมในการป้องกนัยาเสพติด  และสอดคลอ้งกบั  ศรเทพ  เริงยทุธนาชีวิน (2538, หนา้ 106)  ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองการส่ือสารเพื่อการป้องกันยาเสพติดของกลุ่มผูใ้ช้แรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  ซ่ึงผลจากการวิจยัพบว่า  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความรู้เก่ียวกบัสารดา้น
การป้องกนัความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด  และสอดคลอ้งกบั  ศรีประกาย  ทตัตานนท ์(2543, อา้งถึงใน บุษริน เพง็บุญ, 
2545, หนา้ 27) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัปัญหายาเสพติดของนกัเรียนมธัยมศึกษาสังกดั



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 767

สามญัศึกษา จงัหวดัลาํปาง  ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการป้องกนัปัญหายาเสพติดกบั
ขอ้มูลทัว่ไป  พบว่า  เพศ  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  และความสัมพนัธ์ในครอบครัว ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การป้องกนัปัญหายาเสพติดของนกัเรียน  ทั้งน้ี เพราะว่านกัศึกษาเป็นนกัศึกษาท่ีมีช่วงอายุอยู่ในวยัท่ีใกลเ้คียงกนั  
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวผูใ้ชแ้รงงานท่ียา้ยถ่ินจากชนบทมาทาํงานในเมือง  จึงมีสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีคลา้ยคลึง
กนั  ทั้งสภาพหรือลกัษณะของครอบครัว  อาชีพ  รายได ้ สถานภาพสมรส  นอกจากน้ีนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
ลว้นเป็นผูท่ี้กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นการศึกษานอกระบบ  ซ่ึงมีหลกัสูตรการเรียน
การสอน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงส่วนใหญ่มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั  ประกอบกบัในสังคมยคุปัจจุบนัเป็นยคุ
ข่าวสารขอ้มูล นกัศึกษาสามารถรับรู้จากส่ือต่าง ๆ ไดม้ากเท่าเทียมกนั  ทาํใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนัยา
เสพติดท่ีไม่แตกต่างกนั 

3.   ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติด 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา  ซ่ึงไดด้าํเนินการ

ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ ปรากฏผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ 2  ปัจจัย และไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 1  ปัจจยั  ดงัน้ี 

 3.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนักศึกษามี  2 ปัจจยั  โดยเรียงลาํดบัค่า
นํ้ าหนกัอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติด  ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว และเจตคติท่ีมีต่อยาเสพ
ติด  โดยมีประเด็นการอภิปรายดงัน้ี 
  3.1.1 ปัจจยัความสัมพนัธ์ในครอบครัว  เป็นปัจจยัที่สําคญัที่สุดอนัดบัแรกที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ รัฏฐพร บุญญนิรันด ์
(2547, หนา้ 100-101) ท่ีพบวา่สัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
สารเสพติดของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบางนํ้ าเปร้ียววิทยา  และงานวิจยัของสลารีวรรณ  
พนัทวี (2547, หน้า 109-110)  ท่ีพบว่าสัมพนัธภาพในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัการเสพยาบา้ของนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาในเขตอาํเภอนาดว้ง  จงัหวดัเลย  ทั้งน้ี  เพราะว่าครอบครัวของนกัศึกษามีความอบอุ่น มีการเอา
ใจใส่ดูแลกันและกันของบุคคลในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั  เม่ือเกิดปัญหาจะ
ปรึกษาหารือร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา บิดามารดาหรือสมาชิกในครอบครัวมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษา  นอกจากนั้นสมาชิกในครอบครัวมีเวลาพกัผอ่นและทาํกิจกรรมร่วมกนั เช่น การออกกาํลงักาย รับประทาน
อาหารร่วมกนั  การไปเท่ียวพกัผ่อนนอกบา้น  เป็นตน้  ซ่ึงจากการท่ีนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีดีนั้น 
จะส่งผลใหน้กัศึกษา มีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดท่ีสูงข้ึน  ดงัท่ี บญัชา ดาวกระจาย (2539 ก, หนา้ 
15)   ไดก้ล่าวว่า  ครอบครัวเป็นสถาบนัทางสังคมแห่งแรกท่ีมีความสัมพนัธ์และสาํคญัมากในการถ่ายทอดแบบ
การประพฤติ  ตลอดจนความเช่ือและพฤติกรรมต่าง ๆ ใหก้บัเด็ก เพราะฉะนั้น การท่ีเด็กจะมีบุคลิกภาพ ลกัษณะ
นิสัยเป็นอย่างไรนั้น  ความสัมพนัธ์ในครอบครัวจะมีความสําคญัเป็นอย่างมาก  แต่ในทางตรงกันขา้ม  หาก
ครอบครัวมีความห่างเหินกนั  มีความขดัแยง้ภายในครอบครัว  จะส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนขาดความอบอุ่น เกิด
ความเช่ือและค่านิยมท่ีผดิ ๆ และหนัไปพึ่งพายาเสพติด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี วรวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ (2549, หนา้ 106-
108)  ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการติดยาเสพติดคือ การมีความเช่ือผิด ๆ เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ติดยาเสพติด  เช่น  เช่ือกนัวา่การใชส้ารเสพติดจะทาํใหช่้วงระยะเวลาของการพกัผอ่นมีความสุข เพราะยาเสพติด
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ทาํใหลื้มความทุกขย์าก ความเคร่งเครียด ความกงัวลท่ีตอ้งเผชิญในชีวิตประจาํวนั  ซ่ึงผูติ้ดยาเสพติดเหล่าน้ีจะเร่ิม
จากการสูบบุหร่ี ต่อไปก็เป็นกญัชา และเปล่ียนเป็นมอร์ฟีนหรือเฮโรอีนท่ีสุด  และอีกสาเหตุคือการขาดความ
อบอุ่นทางใจ  เพราะหากเยาวชนขาดโอกาสท่ีจะปรึกษาหารือปัญหาส่วนตวัของตนเองกบัพ่อแม่ ประกอบกบั
บรรยากาศความเป็นอยูภ่ายในครอบครัวไม่เอ้ืออาํนวยใหด้ว้ย  เช่น  พ่อแม่ทะเลาะกนัเป็นประจาํทุกวนั ครอบครัว
แตกแยก เยาวชนท่ีอยูใ่นสภาพเช่นน้ีจะหาทางออกดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั  บางคนเบ่ือบา้นไม่ยอมกลบับา้น  บาง
คนกกิ็นเหลา้ดบัความกลุม้  บางคนกไ็ปบา้นเพือ่นท่ีติดยาเสพติดชกัจูงใหเ้สพทาํใหติ้ดยาได ้
  3.1.2 ปัจจยัเจตคติท่ีมีต่อยาเสพติด  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยา
เสพติดของนักศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาวิจัยของ รําไพ ไชยพาลี (2546, หน้า 76-28) ท่ีได้ศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัเจตคติต่อยาเสพติดและการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา  อาํเภอเมืองร้อยเอ็ด  ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียน
ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้  มีเจตคติต่อยาเสพติดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับท่ีถูกตอ้งมาก  ซ่ึงส่งผลให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบติัมาก  และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา้ 61-62) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมในการ
ป้องกันยาเสพติดของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย  พบว่า  ทัศนคติมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาบา้   ทั้งน้ี เพราะวา่นกัศึกษามีเจตคติท่ีถูกตอ้งต่อยาเสพติด รู้ถึงโทษ และพิษภยั
ของยาเสพติดว่ายาเสพติดเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เป็นส่ิงท่ีทาํลายตวัเอง ทาํลายอนาคต ครอบครัว และประเทศชาติ  เม่ือ
นกัศึกษามีเจตคติท่ีถูกตอ้งเช่นน้ีแลว้  นกัศึกษาจะมีวิธีการป้องกนัตนเองใหห่้างไกลจากยาเสพติด  ซ่ึงการปลูกฝัง
เจตคติท่ีถูกตอ้งไดโ้ดยการไดรั้บการอบรมสั่งสอน ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดว่ายาเสพติด
เป็นส่ิงท่ีไม่ดี  เป็นส่ิงท่ีทาํลายตนเอง ทาํลายอนาคต  ครอบครัว  สงัคม  และประเทศชาติ  ซ่ึงทาํใหน้กัศึกษาเรียนรู้
จริงว่ายาเสพติดไม่มีขอ้ดีอะไรเลยท่ีจะส่งผลให้กบัผูเ้สพและสังคมส่วนรวม (ปราณี ภานุภาส, 2545, หนา้ 261) 
เพราะฉะนั้นจากผลการวิจยัน้ีจึงพบว่าการท่ีนกัศึกษามีเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดอยู่ในเกณฑดี์  อาจเป็น
เพราะนกัศึกษาไดรั้บการอบรมสั่งสอน  และไดรั้บการปลูกฝังเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดจากครอบครัว ดงั
แนวคิดของ Krech Crutchfile and Ballanchey (1962, p.21) ท่ีกล่าวว่าครอบครัวเป็นกลุ่มทางสังคมท่ีสาํคญัท่ีสุด  
ถือไดว้่าเป็นแหล่งแรกท่ีสุดท่ีทาํใหก้ารเรียนรู้ทางสังคม  ทศันคติท่ีปลูกฝังในแต่ละคนนั้นยอ่มเป็นส่ิงท่ีคงทนมาก
ท่ีสุด  ภายในครอบครัว  พ่อแม่มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อลูก  ตัวพ่อแม่เองจะเป็นผูส้ร้างวฒันธรรมข้ึนมาแล้วก็
ถ่ายทอดทศันคติทางวฒันธรรม  ตลอดทั้ งการฝึกฝนต่อเด็ก พ่อแม่จึงคล้ายกับเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีส่วนร่วมใน
วฒันธรรมท่ีเกิดจากการอบรมถ่ายทอดนั้น  เพราะเหตุท่ีพ่อแม่มีอิทธิพลท่ีมัน่คงในระหว่างปีแรก ๆ ของเด็ก  
ทศันคติและความเช่ือถือ  เกือบทั้งหมดจึงมีผลมาจากทศันคติและความเช่ือของพ่อแม่  แมก้ระทัง่โตแลว้ก็ตาม  
ซ่ึงจากผลการวิจยัท่ีพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บับิดามารดา  สภาพครอบครัวโดยรวมคือ พ่อแม่อยูร่่วมกนั 
และสัมพนัธภาพภายในครอบครัวมีความอบอุ่น  มีความรักและเอาใจใส่ต่อกนั  จึงทาํให้นักศึกษามีจิตใจท่ี
เขม้แขง็  มีความรู้ความเขา้ใจในโทษและพิษภยัของยาเสพติด  ก่อใหเ้กิดเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาเสพติดอยูใ่น
เกณฑดี์ จึงส่งผลใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดอยูใ่นระดบัดีดว้ย 
 3.2  ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติด  เป็นปัจจยัท่ีไม่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมการป้องกนั
ยาเสพติดของนักศึกษา  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับยาเสพติดทั้ งในเร่ืองของ
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ความหมายของยาเสพติด  ประเภทของยาเสพติด  โทษและพิษภยั  รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดจากยาเสพติด   สาเหตุ
ของการติดยาเสพติด  และการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเหล่าน้ีเป็นความรู้
พ้ืนฐานท่ีนกัศึกษาอาจเรียนรู้เน้ือหาเก่ียวกบัยาเสพติดจากการพบกลุ่ม  จากชุมชน  หรือจากส่ือต่าง ๆ เป็นประจาํ
อยู่แลว้  ดงันั้น  ปัจจยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติดจึงไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของ
นกัศึกษา   
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง  ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษาการศึกษา

นอกระบบ  กศน. อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผลการวิจยัดงัน้ี 
ผลการวิจยั  พบว่า  นกัศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากยาเสพติดอยู่ในระดบัดี  โดยปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา  ไดแ้ก่  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  และเจตคติที่มีต่อ
ยาเสพติด  ดงันั้นผูที้่เกี่ยวขอ้งควรดาํเนินการส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดของนกัศึกษา  
โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1.  สถานศึกษาควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมเสริมนอกเวลา  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีทกัษะชีวิตในดา้นต่าง ๆ  เช่น  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การตดัสินใจและการแกปั้ญหา  
การตระหนกัรู้ในตนและความเห็นใจผูอ่ื้น  เป็นตน้  เพ่ือส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัปฏิบตัิตนใหห่้างไกลจากยาเสพ
ติด  โดยกิจกรรมท่ีจดันั้นจะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย  มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัวยั   และ
ความสนใจของนกัศึกษา  เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติดท่ีดีและสูงข้ึน 

2.  การที่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัยาเสพติด เน่ืองจากนกัศึกษามีอายุอยู่
ในช่วงที่ใกลเ้คียงกนั มีสภาพหรือลกัษณะของครอบครัว อาชีพ รายได ้ท่ีคลา้ยคลึงกนั และนกัศึกษาลว้นเป็น
ผูที้่กาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีหลกัสูตร และการจดักระบวนการเรียนที่ไม่แตกต่างกนั  
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด สถานศึกษาควรมีการเฝ้าระวงัโดยจดัให้มีแกนนาํ 
และองคก์รนกัศึกษา ร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ จดักิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อกระตุน้ให้ตระหนกัรู้ 
สร้างความมัน่ใจในการป้องกนัตนเองจากยาเสพติด และปลูกฝังเจตคติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัยาเสพติด โดยการจดั
กิจกรรมรณรงคแ์ละป้องกนัยาเสพติด  พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  โดยใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง    

3.  ดา้นความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด  ภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์ เน่ืองจากสถานศึกษา  มีเน้ือหา
หลกัสูตรท่ีบรรจุความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด ครู อาจารยจ์ดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ในทุกสาระวิชา โดย
ให้ความรู้ความเขา้ใจต่าง ๆ เก่ียวกบัยาเสพติดอย่างกวา้งขวาง ดงันั้น สถานศึกษาควรดาํเนินการต่อไป และจดั
กิจกรรมในรูปแบบคา่ยทกัษะชีวิตในดา้นต่าง ๆ เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์  
ทกัษะการจดัการกบัความเครียด ทกัษะการตดัสินใจ และทกัษะการแกปั้ญหา จดัตั้งคณะกรรมการแกนนาํเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพติด จดัตั้งองคก์รนกัศึกษาเพ่ือรณรงคป้์องกนัยาเสพติด  และพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั และเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
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4. สถานศึกษาควรส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็งให้แก่สถาบนัครอบครัว โดยให้ความรู้และฝึก
ทกัษะแก่ครอบครัวปลูกฝังใหส้มาชิกในครอบครัวตระหนกัถึงสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ดว้ยการสร้างความ
รัก ความอบอุ่นให้กบัสมาชิกในครอบครัว จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเลือกคู่ครอง  เพื่อใหชี้วิตคู่อยู่กนัดว้ย
ความอบอุ่น เขา้ใจกัน ไม่เกิดปัญหาครอบครัวในภายหลงัให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัวตระหนกัและรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีของตนโดยเฉพาะบิดามารดาควรใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ
ใหเ้ด็กมีวฒิุภาวะและปรับตวัไดดี้สามารถใชเ้หตุผลในการตดัสินใจไดอ้ยูเ่สมอ และผูป้กครองหรือบิดามารดาตอ้ง
มีจิตวิทยาเดก็   

 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติท่ีมีต่อยาเสพติดท่ีสูงข้ึน ผูป้กครอง ครู อาจารย  ์และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บับุตรหลานดว้ยการไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดทุกชนิดพร้อม
ทั้งใหแ้นะนาํและปลูกฝังค่านิยมและเจตคติที่ถูกตอ้งรู้จกัโทษ และพิษภยัของยาเสพติด และใหเ้กิดทกัษะการ
ป้องกนัยาเสพติดในระดบัท่ีสูงข้ึน 

 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัในคร้ังต่อไปดงัน้ี 
1. ควรศึกษาปัจจยัในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการป้องยาเสพติด เช่น ปัจจยัดา้นครอบครัว 

อาทิเช่น  รูปแบบการเล้ียงดูบุตรหลาน การอบรมและสัง่สอน แนวคิดของผูป้กครอง เป็นตน้  ปัจจยัดา้นอิทธิพล
ของเพื่อน ปัจจยัดา้นการรับส่ือ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะทาํใหท้ราบถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การป้องกนัยาเสพติดท่ีมีความหลากหลายข้ึนเพื่อจะนาํไปเป็นขอ้มูลในการกาํหนดนโยบายและวางแผนในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา และเป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษาการศึกษามีภูมิตา้นทานยาเสพติดไดดี้
ยิง่ข้ึน 

2.  ควรทาํการวิจยัเชิงทดลองเพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษา  มีพฤติกรรมการป้องกนั
ยาเสพติดท่ีสูงข้ึน  โดยเป็นกิจกรรมท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น  สถานศึกษา  ชุมชน  สถาบนัศาสนา  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน  เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวดว้ย 

3.  ควรทาํการศึกษาดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการเก็บมูลจากผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน  
ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย  เช่น  การสนทนากลุ่ม  การสังเกตพฤติกรรม  และการสัมภาษณ์   เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความ
ลุ่มลึก      มากข้ึน  
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           การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของ
ขา้ราชการทหาร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างคือ ขา้ราชการทหารโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จาํนวน 
180 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า  ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หนา้ท่ี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก ในดา้นความสําเร็จในการ
ทาํงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน  ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ขา้ราชการทหารท่ีมี อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง 
และอายุราชการ ต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ขา้ราชการทหารท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 The purpose of this research for study to factors influencing work efficiency of  military  officers 
of Military Technical Training School, and to compare factors influencing work efficiency of  military  officers, 
classified by personal factors. The 180 samples were  the military officers of Military Technical Training 
School. The questionnaire was used as a research tool. Data were analyzed to obtain frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, and analysis of variance.  
 The results of the research showed that the military officers had the opinions of factors influencing 
work efficiency of  military  officers overall at  high  level. When considered  aspect  by aspect, the military 
officers had the opinions at  high  level only in aspects of work achievement, respect, work type, and 
relationship between  superior and colleague.  The comparison  results of factors influencing work efficiency of  
military  officers, classified by personal factors showed that the military officers with different age, martial status, 
education level,  rank, and work duration   had the opinions of factors influencing work efficiency  overall with 
statistical difference at significance level of 0.01. The military officers with different sex had the opinions of 
factors influencing work efficiency overall with statistical difference at significance level of 0.05. 
 
ความนํา 
                ในสถานการณ์ช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา โลกไดเ้ขา้สู่ยคุขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดนมีการเปล่ียนแปลงทั้ง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการแข่งขนัและเกิดกลไกใหม่ ๆ ในการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงการบริหารงานของภาครัฐจะมีความสําคญัและเป็นแกนหลกัในการพฒันาประเทศ ใหมี้การขยายตวั
อย่างต่อเน่ือง จนเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ มีกฎระเบียบมากมาย มีขั้นตอนในการปฏิบติังานมากและยุ่งยาก
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ซับซ้อน โดยท่ีผ่านมาภาครัฐจะเน้นความถูกตอ้งตามกฎระเบียบ ยึดหลกัประเพณีการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนท่ีทางราชการวางไว ้พฤติกรรม ทศันคติ และค่านิยมของขา้ราชการจึงเป็นลกัษณะ 
ผูค้วบคุมดูแลและผูป้กครองมาโดยตลอด ทาํใหปั้จจุบนัน้ี รัฐบาลไดพ้ยายาม ปรับปรุงเปล่ียนแปลง รวมทั้งแกไ้ข
การบริหารระบบราชการตามมาตรฐานสากล เนน้การปรับปรุงระบบการบริหารงานของหน่วยงานราชการให้มี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงในการบริหารงานของภาครัฐน้ีจะเน้นการให้ความสําคญัแก่บุคลากรในองค์กร เน่ืองจาก
ความสําเร็จขององคก์รจะข้ึนอยู่กบัการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองคก์รเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ ทรัพยากรบุคคล 
(man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) และการจดัการ (management) 
 ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํองคก์รท่ีมีคุณภาพ วิสัยทศันก์วา้งไกล มี
ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง รวมทั้ งภาครัฐต้องมีบุคลากรท่ีเขม้แข็งและมีความซ่ือสัตย์เพื่อร่วม
ปฏิบติังานในองคก์ร การดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนระบบการบริหารระดบัสูง เพ่ือให้
ผูบ้ริหารองคก์รสามารถปฏิบติังานได้อย่างเต็มความสามารถ และเตรียมสร้างผูน้าํสําหรับอนาคตไวอ้ย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งปรับขนาดกาํลงัคนภาครัฐให้มีขนาดเหมาะสมกบัภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อให้ส่วนงานราชการมี
ความคล่องตัวในการสรรหาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพมาปฏิบติังานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
จาํเป็นของงาน ช่วยให้ภาครัฐได้บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงมาบริหารและปฏิบัติงานส่งเสริมให้คนดี มีความรู้
ความสามารถเขา้มารับราชการให้มากข้ึน มีขวญักาํลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ภาครัฐจะตอ้งสามารถประเมินความสาํเร็จของการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน มีตวัช้ีวดัท่ีสามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารใชท้รัพยากรในการบริหารของภาครัฐเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งใหผู้รั้บบริการไดรั้บประโยชนแ์ละความพึงพอใจสูงสุดดว้ยระบบการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(result based management) ต่อไป 
 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ไดด้าํเนินการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึนภายใน
โรงเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของรัฐบาล ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 รวมทั้งนโยบายการจดัการศึกษาของกรมยทุธศึกษาทหาร และกระทรวงกลาโหม ท่ีมุ่งเนน้การพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึนภายในสถาบนัการศึกษา โดยให้ครู อาจารย ์ขา้ราชการ บุคลากรทุก
ระดบัในหน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้น ปัจจัยท่ีสําคญัต่อการดาํเนินงานขององค์กรส่วนหน่ึงคือความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ ดา้นความสาํเร็จ ดา้น
การยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นอนามยั ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นนโยบายการบริหาร เป็น
ต้น ซ่ึงการบริหารงานของภาครัฐท่ีมี “ข้าราชการ” เป็นบุคคลหลักท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานขององค์กร 
จาํเป็นตอ้งศึกษาปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานและผูป้ฏิบติังาน ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานแลว้
เกิดความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติัก็จะส่งผลใหง้านท่ีเกิดข้ึนมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีองคก์รกาํหนด ทาํให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แต่ถา้หากไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานกจ็ะเกิดผลกระทบมากมาย ไดแ้ก่ การขาด
งาน การยา้ย การลาออก ไม่ตั้งใจทาํงาน ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อการปฏิบติังาน รวมทั้งประสิทธิภาพการ
ทาํงานขององคก์รกจ็ะมีแนวโนม้ลดนอ้ยลงดว้ย 
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 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นโรงเรียนท่ีสอนในระดบั ปวช. ดา้นช่างเทคนิค และผลิตบุคลากรใหก้บั
กองทพัไทยทั้งหมด เก่ียวกบัทางดา้นช่าง ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปฏิบติังาน และสามารถ
นาํผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการบริหารงาน แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงการ
ทาํงานให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร ตอบสนองความตอ้งการในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ใหเ้กิดความพึงพอใจในงานเพิ่มมากข้ึน โดยจะเป็นแนวทางในการพฒันาการทาํงานใหเ้กิดคุณภาพ เกิดศกัยภาพ 
และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานท่ีดี องคก์รก็จะประสบความสําเร็จและกา้วหนา้ต่อไป ซ่ึงกลุ่มของผูท่ี้
สาํรวจส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิคอยูใ่นระดบั ปวช. วุฒิการศึกษาอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการทหาร โรงเรียนช่างฝีมือ
ทหาร 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการทหาร จาํแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จาํนวน340  
คน (ขอ้มูล ณ ปี 2552 กรมยทุธศึกษาทหาร กองบญัชาการทหารสูงสุด) 
 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ไดจ้ากการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของ Krejcie  และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 180   คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดบั
ตาํแหน่ง และอายรุาชการ จาํนวน 6 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการทหาร โดยอาศยัปัจจยัทฤษฎีสองปัจจยั 
ของ Frederick Herzberg  คือปัจจยัจูงใจ (Motivate Factors) ปัจจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) หรือปัจจยัสุขอนามยั 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ   ลิเคิร์ท (Likert)  จาํนวน  30   ขอ้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
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    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
ขา้ราชการทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลจาํนวน 180  คน  
และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมา จาํนวน 180 ชุด  โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 18 – 30 มิถุนายน 2552  คิดเป็น   ร้อยละ 100.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ (Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการทหาร โดยใชค้่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการทหาร 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใช ้ t-test  และ  F-test  เม่ือพบว่าระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงทาํการทดสอบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD (Least Significant 
Difference) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการทหาร โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.56  อายุต ํ่ากว่า 30 ปี  ร้อยละ 
62.22  รองลงมา 30 ปี– 40 ปี ร้อยละ 20.56   สถานภาพโสด ร้อยละ 65.00 รองลงมา สมรสมร้อยละ 24.44  ระดบั
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 56.11  รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 25.00  ระดบัตาํแหน่ง  ระดบัปฏิบติัการ   
ร้อยละ 57.22  รองลงมา ผูบ้ริหารชั้นตน้ ร้อยละ 21.67  อายรุาชการ ตํ่ากว่า 5ปี ร้อยละ 47.22  รองลงมา 5 ปี – 10 
ปี ร้อยละ 20.56   
 2.  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการทหาร โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร จาํแนกตามด้านต่าง  ๆ
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการทหารโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.51) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านความสําเร็จในการทาํงาน 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.90)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกขอ้ คือ  สามารถปฏิบติังานได้ตรงตามวตัถุประสงค์และ
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เป้าหมาย   สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานไดอ้ย่างสําเร็จลุล่วงไปได ้ และ สามารถใช้ความรู้
ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  
 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.70)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ คือ ไดรั้บการยอมรับจากผูม้าขอคาํปรึกษา  ไดรั้บการ
ยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน และ ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา   
 ด้านลักษณะของงานท่ีปฏบัิติ 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ของข้าราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.53)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกขอ้ คือ  ลกัษณะงานมีความชัดเจน  การปฏิบติังานอยู่ใน
กฎเกณฑแ์ละระเบียบ  ความน่าสนใจในลกัษณะงานท่ีทาํ     
 ด้านความรับผดิชอบ 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X = 3.42)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ  หน่วยงานมีความยุติธรรมในการบริหารงาน  
สามารถปฏิบติังานตามนโยบายได ้ และสามารถปฏิบติังานตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาได ้  
 ด้านความก้าวหน้า 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X = 3.40)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลางทุกขอ้ คือ ได้รับการสนับสนุนและพฒันาทกัษะจาก
หน่วยงาน โอกาสไดรั้บการเล่ือนขั้นและเล่ือนตาํแหน่ง  และ ไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมเพิ่มเติม  
 ด้านเงนิเดือนและค่าตอบแทน 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการทหาร ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X = 3.35)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ  เงินเดือนท่ีไดรั้บ
ในปัจจุบนัมีความเหมาะสม  สวสัดิการท่ีไดรั้บในปัจจุบนัมีความเพียงพอ  และ ความเหมาะสมของระบบเงิน
สะสม (กองทุน ก.บ.ข.)    
 ด้านโอกาสทีจ่ะได้รับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X = 3.43)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 1ขอ้ คือ ความมัน่คงในอาชีพ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ   
การมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนกวา่เดิม  และการมีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากผูบ้งัคบับญัชา  
 ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
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 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 3.54)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ คือ  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
แลความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับปานกลาง 1 ขอ้ คือ ความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสารของหน่วยงาน  
 ด้านนโยบายและการบริหาร 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X = 3.46)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ คือ การมีส่วนร่วมในการกาํหนดการทาํงานของหน่วยงาน 
และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ขอ้ คือ  ความชัดเจนของนโยบายการบริหาร   มีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็น
เก่ียวกบัการทาํงาน  
 ด้านสภาพการทาํงาน 
 ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ของขา้ราชการทหาร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X = 3.38)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัปานกลางทุกขอ้ คือ  ความพร้อมของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ   
ความมีอิสระในการทาํงาน  และบรรยากาศการทาํงานในหน่วยงาน 
 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
ข้าราชการทหาร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการทหาร เพศชายและ เพศหญิง พบว่า ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น ในภาพรวม  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความ
เจริญกา้วหนา้ในอนาคต  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ี ของ
ขา้ราชการทหาร ท่ีมีอายตุ่างกนั พบว่า ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นสภาพการ
ทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
โอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการทหาร ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั พบว่า ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านความกา้วหน้า ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความเจริญกา้วหน้าใน
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อนาคต ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายการบริหาร และดา้นสภาพการทาํงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01  ดา้นความรับผดิชอบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการทหาร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะ
ของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญกา้วหน้าในอนาคต ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ด้านความ
รับผดิชอบ และดา้นสภาพการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการทหาร ท่ีมีระดบัตาํแหน่งต่างกนั พบว่า ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญกา้วหน้าในอนาคต ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นสภาพการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 3.6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการทหาร ท่ีมีอายุราชการต่างกนั พบว่า ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  และพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นสภาพการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการทหาร โรงเรียนช่างฝีมือ
ทหาร ทาํให้ทราบถึงความคิดเห็นของขา้ราชการทหาร ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล การเปรียบเทียบค่า
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยนํามา
อภิปรายผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 1.  ขา้ราชการทหารท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 80.56  อายุตํ่ากว่า 30 ปี  ร้อย
ละ 62.22  สถานภาพโสด ร้อยละ 65.00 ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 56.11  ระดบัตาํแหน่ง  ระดบั
ปฏิบติัการ  ร้อยละ 57.22  อายุราชการ ตํ่ากว่า 5ปี ร้อยละ 47.22  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จกัรกริช หมอ
ประกอบ (2547) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร ในศูนยก์าร
อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร ซ่ึงมีสถานภาพโสด มีระยะเวลาในการรับราชการทหาร 5 ปี  
 2.  ขา้ราชการทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดงัน้ี   
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 ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ ดา้นลักษณะของงานท่ีปฏิบติั ใน
ภาพรวม และพจิารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้า ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ดา้นสภาพการทาํงาน ใน
ภาพรวมและพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางทุกขอ้ 
 ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 1 ขอ้ คือ ความมัน่คงในอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการกาํหนดการทาํงานของ
หน่วยงาน และอยู่ในระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ การมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม และการมีโอกาส
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ จากผูบ้งัคบับญัชา 
 ดา้นนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ใน
ระดบัมาก 1 ขอ้ คือ การมีส่วนร่วมในการกาํหนดการทาํงานของหน่วยงาน และอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ขอ้ คือ มี
โอกาสเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํงาน และความชดัเจนของนโยบายการบริหาร 
 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ คือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังาน และความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือ ความสามารถในการติดต่อส่ือสารของ
หน่วยงาน   
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หนา้ท่ี ของขา้ราชการทหาร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบั
ตาํแหน่ง และอายรุาชการ ดงัต่อไปน้ี 
 ขา้ราชการทหารท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง และอายุราชการ ต่างกนั มี
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  ดา้นนโยบายและการบริหาร 
และดา้นสภาพการทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ขา้ราชการทหารท่ีมีเพศ แตกต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความ
เจริญกา้วหนา้ในอนาคต แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ซ่ึงมีคา่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปิติ วลัยะเพช็ร์ (2549) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ท่ีพบว่า ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่ สภาพการปฏิบติังาน  ความมัน่คงในการ
ปฏิบติังาน ความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โอกาสความกา้วหนา้  ขา้ราชการกรมกิจการ
พลเรือนทหารท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีแตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายนัต ์ ศรีสมุทรนาค (2550) ศึกษาเร่ือง สภาพ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร สังกดักรมยุทธโยธาทหารบก อยู่ในระดบัมาก ซ่ึง  ปัจจยัต่าง ๆ 
เป็นส่ิงสําคญัในการบริหารหน่วยงานราชการขององคก์ารใหเ้กิดประสิทธิภาพ  และปัญหาและอุปสรรคต่อการ
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ปฏิบติังานท่ีสาํคญั คือ ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีทาํงานไม่เหมาะสม เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ม่เพียงพอ และลา้สมยั 
ควรมีการบริหารจดัการอยา่งยติุธรรมและทดัเทียม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการทหาร โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานของผูรั้บบริการ  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน  ขา้ราชการทหารมีความเห็น ในดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน อยู่
ในระดบัมาก คือ สามารถปฏิบติังานไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย สามารถใชค้วามรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ี และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสําเร็จลุล่วงไป
ไดด้ว้ยดี 
 2.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ขา้ราชการทหารมีความคิด ในดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
อยู่ในระดบัมาก คือ การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา และไดรั้บ
การยอมรับจากผูม้าขอคาํปรึกษา 
 3.  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น ในดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั อยู่
ในระดบัมาก คือ การปฏิบติังานอยูใ่นกฎเกณฑแ์ละระเบียบ ลกัษณะงานมีความชดัเจน ความน่าสนใจในลกัษณะ
งานท่ีทาํ 
 4.  ดา้นความรับผิดชอบ  ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น ในดา้นความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัปาน
กลาง คือหน่วยงานมีความยติุธรรมในการบริหารงาน สามารถปฏิบติังานตามนโยบายได ้และสามารถปฏิบติังาน
ตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาได ้ควรมีการปรับปรุงในส่วนน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน 
 5.  ดา้นความกา้วหนา้ ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง โอกาสไดรั้บการเล่ือน
ขั้นเล่ือนตาํแหน่ง  ไดรั้บการสนับสนุนและพฒันาทกัษะจากหน่วยงาน ไดรั้บการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม 
ควรมีการปรับปรุงในส่วนน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน 
 6.  ดา้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ  เงินเดือน
ท่ีไดรั้บในปัจจุบนัมีความเหมาะสม  สวสัดิการท่ีไดรั้บในปัจจุบนัมีความเพียงพอ    ความเหมาะสมของระบบเงิน
สะสม (กองทุน ก.บ.ข.)  ควรมีการปรับปรุงในส่วนน้ีดียิง่ข้ึน 
 7.  ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญกา้วหนา้ในอนาคต ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ความมัน่คงในอาชีพ ขา้ราชการมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  นอกนั้นอยู่ในระดบัปานกลาง  คือ  
การมีโอกาสเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนกว่าเดิม  และการมีโอกาสเรียนรู้ส่ิง ใหม่ ๆ จากผูบ้งัคบับญัชา  ควรมีการ
ปรับปรุงในส่วนน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน 
 8.  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก  คือ  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน  และความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และความสามารถในการติดต่อส่ือสารของหน่วยงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ควรมีการปรับปรุง
ดา้นการติดต่อส่ือสารใหดี้ข้ึนกวา่เดิม เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 



วารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 
โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 

 781

 9.  ดา้นนโยบายและการบริหาร ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง การมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดการทาํงานของหน่วยงาน อยูใ่นระดบัมาก มีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกบัการทาํงาน และ
ความชดัเจนของนโยบายการบริหาร อยูใ่นระดบัปานกลาง ควรมีการปรับปรุงนโยบายของการบริหารใหมี้ความ
ชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 10.  ดา้นสภาพการทาํงาน ขา้ราชการทหารมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ความพร้อมของ
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ บรรยากาศการทาํงานในหน่วยงาน และความมีอิสระในการทาํงาน ควรมีการ
ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร กองบญัชาการทหาร
สูงสุด 
 2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร ชั้นประทวน กองบญัชาการ
ทหารสูงสุด 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ 
บริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของ
ลูกคา้ บริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคา้บริษทัไทยวาโกท่ี้สูญเสียเตา้นม
และมาซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของบริษทัไทยวาโ กจ้าํกดั (มหาชน) จาํนวน 281 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะห ์ไดแ้ก่ การจาํแนกความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทย 
วาโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เคยซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของวาโกม้าก่อน ร้อยละ 55.90   
ลูกคา้มีงบประมาณในการซ้ือคร้ังละ 1,001 - 2,000 บาท ร้อยละ 28.50  ซ้ือคร้ังละ 2 ตวั ร้อยละ 44.80 เฉล่ียแลว้ซ้ือ
ปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 48.00  ซ้ือเม่ือตวัเก่าชาํรุด ร้อยละ 51.2 โดยจะสะดวกซ้ือในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์คิดเป็น
ร้อยละ 42.30 และทราบว่ามีเส้ือชั้นในเฉพาะแบบขายจากเพื่อนท่ีเคยใชอ้ยูม่ากท่ีสุด  ร้อยละ 36.70 ความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.02) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ( X = 4.46) ดา้น
ผลิตภณัฑ ์( X = 4.03)  ดา้นส่งเสริมการตลาด ( X = 4.01)  ดา้นราคา ( X = 3.83 ) และ ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ( X = 3.76 ) 
 
 
 
 
Abstract 
 This research aimed to study the behavior of purchase decision making of mastectomy bras of Thai 
Wacoal public company limited customers with breast loss, and study the factors influencing purchase decision 
making of mastectomy bras of Thai Wacoal public company limited customers with breast loss. The 281 
samples were collected from Thai Wacoal public company limited customers with breast loss, buying 
mastectomy bras. The questionnaire was used as a research tool.  Using package program, data were analyzed 
to obtain frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The  results indicated that  the behaviors of purchase decision making of mastectomy bras of Thai 
Wacoal public company limited customers showed that most customers were used to purchase the mastectomy 
bras (55.90%) with budget of 1,001-2,000 Baht (28.50%), purchasing  2 pieces a time (44.80%), with a yearly 
purchase (42.30%), purchasing whenever the old bras were damaged (51.20%), on the weekend (42.30%), and 
learning  from  friends that mastectomy bras were available (36.70%). The opinion about the factors influencing 
purchase decision making of mastectomy bras overall was at the high level ( X = 4.02). When considered 
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aspect by aspect,  the opinions were at high level  in every aspect  such as  service  aspect ( X = 4.46 ), product 
aspect ( X = 4.03)  marketing promotion aspect ( X = 4.01) , price aspect ( X = 3.83 ), and distribution channel  
( X = 3.76 ). 
 
ความนํา 
 เน่ืองจากอดีตจนถึงปัจจุบนัมีสตรีเป็นมะเร็งเตา้นมจนกระทัง่ตอ้งผ่าตดัเตา้นมท้ิงไป ทาํใหร่้างกายขาด
ความสมดุล ขาดความมัน่ใจในการแต่งกาย เช่นไม่สามารถแต่งกายในชุดท่ีเขา้รูปได ้ใ ส่เส้ือยืดไม่ไดเ้พราะจะทาํ
ให้คนอื่นเห็นถึงความผิดปกติของเตา้นม จึงตอ้งใ ส่เส้ือท่ีลาํตวัหลวมๆ  เพ่ือเป็นการอาํพราง จึงทาํให้ขาดความ
มัน่ใจในการเขา้สังคม การพบปะเพ่ือนฝูง หรือไม่กลา้ออกนอกบา้นเน่ืองจาก ภาพลกัษณ์ท่ีเปลี่ยนไปภายใน
ตนเอง ทาํใหเ้กรงวา่สงัคมไม่ยอมรับและจากการศึกษาของผูวิ้จยัในหลายท่านพบวา่ 
 สตรีเกินกว่า 62% ท่ีเป็นมะเร็งเตา้นมแลว้ตอ้งพบกบัปัญหาในเร่ืองรูปลกัษณ์ของร่างกายและมากกว่า 1 
ใน 4 ของผูป่้วยเกิน 50 ปี ที่ปฏิบติัตวัลาํบากกบัการสูญเสียเตา้นม จนทาํใหก้ลายเป็นคนหลีกห่างจากสังคมเพราะ
รู้สึกไม่เป็นสุข แต่ก็ไม่ประสงคท่ี์จะทาํศลัยกรรมเตา้นม เร่ืองน้ีอาจเป็นความรู้สึกสูญเสียท่ีสร้างความเศร้าใจใน
ช่วงแรกๆ  แต่กจ็ะหายไปไดข้ึ้นอยู่กบัสงัคมและการปฏิบติัต่อผูป่้วยดว้ย (Beauty & Health, 2007) 
 จากการศึกษา เกี่ยวกบัความรู้สึกต่อภาพลกัษณ์ของผูป่้วยมะเร็งเตา้นมหลงัผ่าตดั  พบว่าผูป่้วยมี
ความรู้สึกต่อภาพลกัษณ์ในทางลบมากข้ึนเม่ือระยะเวลาหลงัผ่าตดันานข้ึน (ยุพาพิน  ศิริโพธ์ิงาม, 2527, หนา้ 23) 
 การเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากวิกฤตการณ์ท่ีบุคคลตอ้งประสบ เช่น ความสูญเสีย ความเจ็บป่วย 
อุบติัเหตุ หรือภยัธรรมชาติ จะเป็นเหมือนพลงักดดนัท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทาํใหภ้าพลกัษณ์เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความสามารถของแต่ละบุคคลและความรุนแรงของสถานการณ์นั้นดว้ย (นวลศิริ  เปาโ รหิตย,์ 
2543, หนา้ 115) 
 การสูญเสียเตา้นมถือเป็นวิกฤตการณ์ความเจ็บป่วยท่ีสาํคญัอย่างย่ิง เพราะเตา้นมเป็นส่วนประกอบของ
ร่างกายท่ีผูห้ญิงหวงแหนและภาคภูมิใจ เป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นหญิง เป็นเคร่ืองดึงดูดใจเพศตรงขา้ม เป็น
อวัยวะท่ีสร้างนํ้ านมแสดงบทบาทของความเป็นแม่ ดังนั้ นผูห้ญิงที่ต้องสูญเสียเต้านมจะมีภาพลักษณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า หมดสมรรถภาพทางเพศไม่เป็นท่ีตอ้งการของเพศตรงขา้ม ตอ้ง
พ่ึงพาผูอ้ื่นและเกิดภาวะซึมเศร้าได ้(สมภพ  เรืองตระกลู, 2533, หนา้ 120) 
 มะเร็งเตา้นมถือว่าเป็นสาเหตุการตายอนัดบัตน้ๆ  ของผูห้ญิงทัว่โ ลก ซ่ึงผูห้ญิงทุกคนมีโ อกาสเส่ียงใน
การเป็นมะเร็งเตา้นมในอตัราท่ีค่อนขา้งสูง จากสถิติของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) ปี 
2548 ยอดผูป่้วยหญิง “มะเร็งเตา้นม” มีจาํนวนกว่า 4,000 ราย สูงถึง 8 คน ต่อประชากร 10,000 คนโดยมีอายุเฉลี่ย 
49.2 ปี (วาโกสู้โ้บวช์มพูสูม้ะเร็งเตา้นม, 2550, หนา้ 2) 
 การศึกษาในหวัขอ้ “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทย
วาโ ก  ้จาํกดั (มหาชน)” ในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาว่าปัจจัยใด ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทยวาโ ก  ้จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเป็นประโ ยชน์การ
ปรับปรุงทางดา้นการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ เส้ือชั้นใน สตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทยวาโ ก ้
จาํกดั (มหาชน) 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นใน สตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทยวาโก ้
จาํกดั (มหาชน) 
 
สมมติฐานของการวจิยั 
 1.  ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ี
สูญเสียเตา้นมต่างกนั 
 2.  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบ
แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1.  ประชากร 
  ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ลูกคา้บริษทัไทยวาโ กท่ี้สูญเสียเตา้นมมาซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสีย
เตา้นมของบริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 944 คน (จากสถิติผูม้าใชบ้ริการทั้ง 4 แห่ง พ.ศ. 2550) ทั้งน้ีมา
จากสถานท่ี 4 แห่ง คือห้างสรรพสินคา้ตั้งฮั้วเส็งบางลาํภู จาํนวน 280 คน ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาชิดลม
จาํนวน 299คน หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาป่ินเกลา้จาํนวน 185คน บริษทัไทยวาโก  ้จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
180คน รวมเป็นจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 944 คน จึงคาํนวณขนาดตวัอย่างแลว้ใชวิ้ธีเก็บขอ้มูลแบบเจาะจง เพ่ือให้
ไดข้อ้มูลซ้ือเส้ือชั้นในสตรีที่สูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน)” มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน คิด
เป็นจาํนวนตวัอย่างทั้งส้ิน 291 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนที่ 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของสตรีที่สูญเสียเตา้นมท่ีมาซ้ือเส้ือชั้นเฉพาะแบบ  ประกอบด้วย  อายุ  
สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน 
 ตอนที่ 2  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ เส้ือชั้นในเฉพาะแบบจาํนวน 6 ขอ้ 
 ตอนที่ 3  ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของ ลิเคิรท ์(Likert) 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานที่
ทั้ ง 4 แห่งต่างๆ  ให้สละเวลาตอบแบบสอบถาม และขอรับคืนทนัที รวมทั้งส้ิน 281 ตวัอย่าง โ ดยใชวิ้ธีการสุ่ม
ตวัอย่างตามสะดวก (convenience approach) ใหไ้ดค้รบตามจาํนวนท่ีกาํหนดทั้งหมด 4 แห่งในกรุงเทพมหานคร  
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน โดยใชก้ารจาํแนกความถ่ี และค่าร้อยละของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 
 2.  วิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้ ไดแ้ก่ การซ้ือเส้ือชั้นในสตรีเฉพาะ
แบบของวาโ ก ้งบประมาณในการซ้ือต่อคร้ัง ปริมาณในการซ้ือต่อคร้ัง ความถ่ีในการซ้ือต่อปี โ อกาสในการซ้ือ 
เวลาท่ีสะดวกในการซ้ือ และแหล่งขอ้มูลท่ีทาํใหท้ราบว่ามีเส้ือชั้นในเฉพาะแบบขาย เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นใน สตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) (วตัถุประสงคข์อ้1) โดยใช้
การจาํแนกความถ่ี และค่าร้อยละ ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 2  
 3.  วิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบ  ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นการบริการ เพ่ือเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นใน สตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทยวาโ ก  ้จาํกดั (มหาชน) (วตัถุประสงคข์อ้2) 
โดยใชก้ารจาํแนกความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามส่วนท่ี 3 
 4.  การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ การทดสอบความแตกต่างระหวา่ง  
 ปัจจยัจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นม 
 ปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใ จซ้ือเส้ือชั้ นใ นสตรีท่ีสูญเสียเต้านม (ทดสอบ
สมมติฐาน) โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) 
 
 
สรุปผลการวจิยั 
 การสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มูลน้ีใชเ้กณฑก์ารพิจารณาตวัเลขท่ีปรากฏ ดงัน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
  ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้บริษทัไทยวาโ กท่ี้สูญเสียเตา้นมและมาซ้ือเส้ือชั้นในสตรีที่สูญเสียเตา้นม
ของบริษทัไทยวาโกจ้าํกดั (มหาชน) ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 281 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  46 - 55 ปี  คิด
เป็นร้อยละ 37.7 สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 59.8 การศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 56.6 ประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 30.6 และมีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 27.4 
 2.  พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นม ของลูกคา้ บริษทัไทยวาโ ก ้จาํกดั (มหาชน) 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลมีดงัน้ี 
  ผลการศึกษา พบว่า ลูกคา้บริษทัไทยวาโ กท่ี้สูญเสียเตา้นมและมาซ้ือเส้ือชั้นในสตรีที่สูญเสียเตา้นม
ของบริษทัไทยวาโกจ้าํกดั (มหาชน) ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 281 คน แบ่งเป็นผูท่ี้เคยซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสีย
เตา้นมของวาโกม้าก่อน คิดเป็นร้อยละ 55.9  และไม่เคยซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของวาโกม้าก่อน  คิดเป็น
ร้อยละ 44.1  ลูกคา้ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซ้ือคร้ังละ 1,001 - 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.5 ซ้ือคร้ังละ 2 
ตวั คิดเป็นร้อยละ 44.8 เฉลี่ยแลว้ซ้ือปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 48.0 ซ้ือเม่ือตวัเก่าชาํรุด  คิดเป็นร้อยละ 51.2  โดย
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จะสะดวกซ้ือในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ คิดเป็นร้อยละ 42.3 และทราบว่ามีเส้ือชั้นในเฉพาะแบบขายจากเพ่ือน
ท่ีเคยใชอ้ยู่มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 36.7 
 3.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นใน สตรีที่สูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทัไทยวาโ ก  ้จาํกดั 
(มหาชน) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
  ผลการศึกษา พบว่า  ความคิดเห็นของลูกคา้เกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือ
ชั้นในเฉพาะแบบโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 เม่ือแยกเป็นรายดา้นตามระดบัความคิดเห็น พบว่า 
ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดบัมากในทุกดา้น เรียงลาํดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ ดา้นการบริการ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และ ดา้นช่องทางการจัดจาํหน่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.46, 4.03, 
4.01, 3.83 และ 3.76 ตามลาํดบัโดยรายละเอียดของแต่ละรายดา้นมีดงัน้ี 
   1)  ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับมากในทุกขอ้คาํถาม  เรียงลาํดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ  ความเช่ือถือตราย่ีหอ้สินคา้ คุณภาพของเน้ือผา้สวมใ ส่สบาย  รูปแบบสวยงาม และ 
สีของชุดชั้นใน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 , 4.27, 4.01, 3.79 และ 3.75 ตามลาํดบั 
   2)  ดา้นราคา ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดบัมากเร่ืองมีราคาใหดู้อย่างชดัเจน  ราคาสินคา้
เหมาะสมกบัระดบัคุณภาพ  และชาํระดว้ยบตัรเครดิต โ ดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13, 4.08 และ 3.63 ตามลาํดบั ยกเวน้
เร่ืองมีการลดเปอร์เซ็นต์เม่ือซ้ือในปริมาณมากท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.46 
   3)  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดบัมากเร่ืองสามารถสั่งซ้ือทาง
โทรศพัทไ์ด ้มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย และมีร้านขายสินคา้ตามโรงพยาบาล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.11, 3.80 และ 
3.79 ตามลาํดบั ยกเวน้เร่ืองสามารถสัง่ซ้ือผ่านทางออนไลนท่ี์อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.33 
   4)  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ลูกค้าส่วนใ หญ่มีความคิดเห็นระดับมากใ นทุกข้อคําถาม  
เรียงลาํดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังน้ีคือ คาํแนะนําจากพนักงานขาย  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ
กิจกรรม จัดบูทเพ่ือแสดงสินคา้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25, 3.98 และ 3.79 ตามลาํดบั 
   5)  ด้านการบริการ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับมากในทุกขอ้คาํถาม  เรียงลาํดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปนอ้ยไดด้งัน้ีคือ พนกังานดูแลเอาใจใ ส่เป็นอย่างดี รับเปลี่ยนสินคา้ถา้ไม่ไดคุ้ณภาพ  และเจา้หนา้ท่ีมี
ความรู้ดา้นเส้ือในโดยเฉพาะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.49, 4.48 และ 4.42 ตามลาํดบั 
 4.  การทดสอบสมมติฐาน โดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) ผลการทดสอบสมมติฐาน มี
ดงัน้ี 
  สมมติฐานท่ี 1 ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือ
ชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมต่างกนั  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
   1.1  ลูกคา้ท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   1.2  ลูกคา้ท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีไม่ต่างกนั 
   1.3  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังไม่ต่างกนั 
   1.4  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีไม่
ต่างกนั 
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   1.5  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ัง
ต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   1.6  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีไม่
ต่างกนั 
   1.7  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   1.8  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีต่างกนัอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   1.9  ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัจะมีปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ัง
ต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
   1.10  ลูกคา้ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัจะมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปี
ต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  สมมติฐานท่ี 2 ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นใน
เฉพาะแบบแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือชั้ นในสตรีท่ีสูญเสียเต้านมต่างกัน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 
   2.1  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัจะมีปริมาณการ
ซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังไม่ต่างกนั 
   2.2  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัจะมีความถ่ีใน
การซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีไม่ต่างกนั 
   2.3  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดดา้นราคาแตกต่างกนัจะมีปริมาณการซ้ือ
เส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังไม่ต่างกนั 
   2.4  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดดา้นราคาแตกต่างกนัจะมีความถ่ีในการซ้ือ
เส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีไม่ต่างกนั 
   2.5  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนัจะมี
ปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   2.6  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนัจะมี
ความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีไม่ต่างกนั 
   2.7  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันจะมี
ปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังไม่ต่างกนั 
   2.8  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัจะมี
ความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีไม่ต่างกนั 
   2.9  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดดา้นการบริการแตกต่างกนัจะมีปริมาณการ
ซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังไม่ต่างกนั 
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   2.10  ลูกคา้ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัทางการตลาดดา้นการบริการแตกต่างกนัจะมีความถ่ีใน
การซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีไม่ต่างกนั 
 
การอภปิรายผล 
 ลูกคา้บริษทัไทยวาโกท่ี้สูญเสียเตา้นมและมาซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของบริษทัไทยวาโกจ้าํกดั 
(มหาชน) ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  46 - 55 ปี สมรสแลว้ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท โดยลูกคา้กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เคยซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะ
แบบของวาโกม้าก่อน แต่ละคร้ังจะซ้ือประมาณ 2 ตวั ราคาต่อคร้ังอยู่ระหว่าง 1,001 - 2,000 บาท เฉลี่ยแลว้ซ้ือปีละ 
1 คร้ัง และจะซ้ือตวัใหม่เม่ือตวัเก่าชาํรุด โดยส่วนใหญ่จะสะดวกซ้ือในช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์และเพ่ือนท่ีเคย
ใชอ้ยู่ เป็นผูแ้นะนาํวา่มีเส้ือชั้นในเฉพาะแบบขาย เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือ
ชั้นในเฉพาะแบบโดยรวมและรายดา้น พบวา่ ลูกคา้มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยเห็นดว้ยกบัดา้นการบริการ
มากท่ีสุด รองลงมา คือ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 
ตามลาํดบั กล่าวไดว้่าลูกคา้ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดของเส้ือชั้นในเฉพาะแบบมากเท่ากบัเส้ือชั้นใน
ปกติดงัท่ีรําไพ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจัยของศรีโ สภาและสุวรรณา  พรมภูงา (2546) ท่ีทาํการศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการผลิตยกทรงสตรีสําหรับบุคคลปกติและบุคคลพิเศษ และพบว่าการผลิตยกทรงสตรีสาํหรับบุคคลพิเศษจะ
มุ่งเนน้การตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ โดยวตัถุดิบที่ใชจ้ะเป็น ผา้ ฟองนํ้ า ลูกไม ้ผา้ซับใน ยกเวน้ใน
กรณีที่แพอ้าจเปลี่ยนวตัถุดิบ อีกทั้งนาํเม็ดพลาสติกผลิตเป็นถุงเตา้นมเทียม เพ่ือใช้ทดแทนเตา้นมท่ีสูญเสียไป
สําหรับการออกแบบจะคาํนึงถึงการสวมใ ส่สบาย  การเขา้กบัรูปร่างลกัษณะของลูกคา้ และการตามแนวแฟชัน่ 
โดยจะเนน้การปกปิดทรวงอกท่ีสูญเสียไปเป็นหลกั 
 นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนของลูกคา้ท่ี
แตกต่างกนัจะมีปริมาณการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกทั้ง
อาชีพและรายไดต่้อเดือนของลูกคา้แตกต่างกนัจะมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบเฉลี่ยต่อปีต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปริมาณ
การซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบแต่ละคร้ังต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของ Philip Kotler ท่ีกล่าวว่าส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (marketing stimulus) และปัจจยัส่วนบุคคล (personal 
factors) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 อาจกล่าวไดว้่าตลาดเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของบริษทัไทยวาโกจ้าํกดั (มหาชน) มีแนวโนม้ใน
การเติบโตอย่างมีศกัยภาพ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ให้การตอบรับสินคา้ของบริษทัเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามบริษทั
จาํเป็นตอ้งพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  เป็น Hybridize 
Product  การใชเ้ทคนิคการตดัเย็บใหม่ๆ  เพ่ือสร้างรูปทรงชุดชั้นในใหมี้ความแตกต่างหลากหลาย อีกทั้งยงัตอ้ง
แข่งกนัท่ีความเร็ว (Speed) ในการพฒันาสินคา้ Collection ต่างๆ  โ ดยเนน้การพฒันาสินคา้แต่ละแบบใหเ้ขา้กบั
พฤติกรรมและวิถีการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ของลูกคา้ใหม้ากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้งมีการจดักิจกรรมทางการ
ตลาดอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการนาํระบบสมาชิกมาใช้ เพ่ือสร้างความใกลชิ้ดกบัลูกคา้มากข้ึนอีกดว้ย ทั้งน้ีหาก
พิจารณาศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกับผูป้ระกอบการรายอื่นๆ  ถือว่าอยู่ในระดับสูง 
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เน่ืองจากการมีกลุ่มบริษทัในเครือ ท่ีเป็น Supply Chain อย่างครบวงจร ซ่ึงถือเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จท่ีสาํคญัใน
การสร้างใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนัท่ียัง่ยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
  จากผลการศึกษาขา้งต้นท่ีพบว่า ลูกคา้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในเฉพาะแบบโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการ
พฒันากลยุทธ์การตลาดของบริษทัไทยวาโกจ้าํกดั (มหาชน) ในการผลิตเส้ือชั้นในเฉพาะแบบดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด  ดา้นการบริการ เพ่ือเพ่ิมยอดขายและสามารถครองใจ
ลูกคา้ไดม้ากย่ิงข้ึนในอนาคต  ดงัน้ี 
  1.1  บริษทัควรพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการลงทุนทางดา้นการวิจยัและพฒันา (R&D) อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือสร้างฐานขอ้มูลทางสรีระวิทยา รวมทั้งการร่วมมือกบัแพทยเ์พ่ือผลิตเส้ือชั้นในเฉพาะแบบใหลู้กคา้
สตรีที่สูญเสียเตา้นมมีความสบายในการสวมใส่มากท่ีสุด 
  1.2  บริษทัควรปรับสมดุลใหม่ของระดบัราคาและกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โ ดยให้ความสําคญัแก่ลูกคา้
ระดบัล่างและระดบักลางมากข้ึนโดยการขยายตลาดสินคา้เส้ือชั้นในเฉพาะแบบในห้างคา้ปลีกและคา้ส่ง โ ดยมี
การลดเปอร์เซ็นตเ์ม่ือซ้ือในปริมาณมากซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมปริมาณและความถ่ีในการซ้ือ รวมทั้งสามารถขยายฐาน
ตลาดใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ในอนาคตอีกดว้ย 
  1.3  ในปัจจุบนัแหล่งจบัจ่ายแฟชัน่ของลูกคา้ไดเ้คลื่อนยา้ยจาก หา้งสรรพสินคา้ไปสู่ร้านคา้ปลีก 
ร้านคา้ส่ง และอินเทอร์เน็ต  ดว้ยเหตุน้ีบริษทัจึงตอ้งขยายช่องทางการจัดจาํหน่ายใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
ลูกคา้ โดยการขยายฐานตลาดในช่องทางร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง และการสัง่ซ้ือผ่านทางออนไลนใ์นอนาคต 
  1.4  บริษทัควรเพ่ิมการจดักิจกรรมทางการตลาดในสถานท่ีต่างๆ  เช่น หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีก 
ร้านคา้ส่ง โ รงพยาบาล ตลอดจนอาคารสํานกังานต่างๆ  เพ่ือประชาสัมพนัธ์สินคา้ของบริษทัให้เป็นท่ีรับรู้ในวง
กวา้งมากย่ิงข้ึน 
  1.5  บริษทัควรเสริมสร้างความมัน่ใ จให้แก่ลูกคา้ โ ดยการเปิดบริการลูกคา้สัมพนัธ์ ซ่ึงผูบ้ริโ ภค
สามารถส่งความเห็น/ขอ้ร้องเรียนไปยงัสํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ ได้ทั้ งผ่าน Counter ท่ีกระจายอยู่ตาม
ห้างสรรพสินคา้ทัว่ประเทศและทางโทรศพัทโ์ ดยตรงตลอด 24 ชัว่โ มง นอกจากน้ี ยงัสามารถติดต่อผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัไดอ้ีกดว้ย 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจิยัในอนาคต 
  2.1  ควรทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ บริษทั
ไทยวาโ ก  ้จาํกดั (มหาชน)”  ในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ โ ดยทาํการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth 
Interview) กลุ่มลูกคา้ท่ีสูญเสียเตา้นมและมาซ้ือเส้ือชั้นในสตรีที่สูญเสียเตา้นมของบริษทัไทยวาโกจ้าํกดั (มหาชน) 
และกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัไทยวาโกจ้าํกดั (มหาชน) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกในการนาํมาเป็นแนวทางวางแผนกล
ยุทธ์การตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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  2.2  การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีที่สูญเสียเตา้
นมของลูกคา้ บริษทัไทยวาโ ก ้จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้บริษทัอื่นๆ  เช่น  TRIUMPH  และ SABINA 
  2.3  ควรศึกษาตวัแปรอื่นท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือชั้นในสตรีท่ีสูญเสียเตา้นมของลูกคา้ 
บริษทัไทยวาโ ก ้จาํกดั (มหาชน) เช่น ความพึงพอใจของลูกคา้ (Satisfaction) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Loyalty) 
และการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Image) เป็นตน้ 
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ตาํรวจสันติบาล 3  จาํนวน 148 นาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อย
ละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
 ผลการวิจยัพบว่า ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  ในภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ และด้านผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน
ร่วมงาน อยู่ในระดับมาก ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี ของ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอาย ุต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน และด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05  
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทาํงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
Abstract 
                This research aimed to  the moral and inspiration of  operation  of police officers,  Division  4 
Special Branch 3, and  to compare the moral and inspiration of  operation  of police officers, classified by 
personal factors. The 148 samples were  the police officers of Division  4  Special Branch 3  . The questionnaire 
was used as a research tool.  Data were analyzed to obtain frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, and analysis of variance. 
 The results of the research showed that the moral and inspiration of  operation  of police officers,  
overall was at  moderate  level.   When considered  aspect  by aspect, the moral and inspiration were in aspects 
of  pay and welfare,  superior and fellow  at  high level, and in aspects of career advance, and working 
atmosphere at moderate level. The comparison  results of  opinion of the moral and inspiration of  operation  of 
police officers, classified by personal factors showed ,  the police officers with different age had overall with 
statistical difference at significance level of 0.05. When considered aspect by aspect,   the police officers with 
different age had  overall  opinions  in  working atmosphere aspect, and  pay and welfare aspect with statistical 
difference at significance level of 0.01, and 0.05 respectively. The police officers with different education level 
had  overall  opinions  with statistical difference at significance level of 0.01. When considered aspect by 
aspect,   the police officers with different education level had opinions  in  career advance aspect, pay and welfare 
aspect, and superior and fellow  with statistical difference at significance level of 0.01. 
 
ความนํา 
 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหรือองคก์รของภาครัฐ ท่ีจะตอ้งปฏิบติัภารกิจในดา้นบริการ
ประชาชน ทั้งในงานท่ีเก่ียวกบัอาชญากรรมและท่ีไม่เก่ียวกบัอาชญากรรม ขา้ราชการตาํรวจจึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของ
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รัฐฝ่ายเดียวท่ีเขา้มาติดต่อสมัพนัธ์กบัประชาชนทุกระดบัทุกประเภท มีส่วนช่วยใหป้ระชาชนในประเทศมีคุณภาพ
มากข้ึน ทาํใหป้ระชาชนรู้สึกมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมีการบริหารงานเป็น
รูปแบบ มีการออกกฎระเบียบ นโยบายในการปฏิบติั กาํหนดตาํแหน่ง อตัราเงินเดือนแก่บุคลากรในหน่วยงาน มี
เป้าหมายหลกัสาํคญัก็คือ การป้องกนัเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน คุม้ครอง
ประชาชนให้พน้จากภยัอนัตรายต่าง ๆ อาํนวยความยุติธรรม ตลอดทั้งเร่ืองต่าง ๆ ท่ีประชาชนเดือดร้อนและ
ตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจช่วยเหลือ 
 องค์กรทุกองค์กรจัดตั้ งข้ึนอย่างมีจุดมุ่งหมาย องค์กรภาคเอกชนจัดตั้ งข้ึนเพื่อแสวงหาผลกาํไร 
องคก์รภาครัฐจดัตั้งเพื่อดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นองคก์รภาครัฐหรือภาคเอกชน ปัจจยัสําคญัของ
การดาํเนินงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ก็คือ “คน” ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัต่อทุกองคก์ร และมี
คุณค่ายิ่งต่อการดาํเนินงานในทุกขั้นตอนการทาํงาน ถา้มีคนจาํนวนตามความตอ้งการ ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ 
ตรงตามหนา้ท่ีการงาน สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีระบบการจดัการท่ีดี
แลว้ โอกาสท่ีจะทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ บรรลุเป้าหมายยอ่มเป็นไปไดม้าก 
 ผูบ้ริหารในทุกองคก์รตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัคน โดยเฉพาะเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจ ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญั
ของ “คน” ถือเป็นเร่ืองสําคญัยิ่งท่ีจะละเลยมิได ้เน่ืองจากทุกคนย่อมมีความตอ้งการความกา้วหน้าในตาํแหน่ง
หน้าท่ีการงาน ความมัน่คงในงาน สวสัดิการต่าง ๆ การศึกษาอบรม หรือการศึกษาดูงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงในเร่ืองเหล่าน้ียงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมเท่าท่ีควร หรือมีแต่ยงักระจายไม่ทัว่ถึง การพิจารณาความดี
ความชอบหรือหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตาํแหน่ง ยงัมีขอ้จาํกดัในทางปฏิบติั ทั้งน้ีเพราะสถานท่ี
ทาํงานหน่ึง ๆ ประกอบดว้ยบุคคลมากมาย มีทั้งท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา บุคคล
แต่ละคนเหล่านั้นมีบุคลิกลกัษณะนิสัยอารมณ์ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั เม่ือมาอยู่ร่วมกนั ทาํงานรวมกนั โดย
พื้นฐานท่ีแตกต่างกันดังกล่าว ความขดัแยง้ย่อมเกิดข้ึนได้ และจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน 
 การปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจกองกาํกบัการ 4  กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 3 จะประสบ
ผลสําเร็จอย่างดียิ่ง จะต้องมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติงานให้มากท่ีสุด เน่ืองจากต้องมีภารกิจ
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของประชาชนทุกเร่ือง การศึกษาขวญักาํลงัใจจะเป็นตวับ่งบอกประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ซ่ึงมีประโยชน์อยา่งยิ่ง โดยสามารถนาํไปใชว้ิเคราะห์สมรรถนะองคก์รได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาขวญักาํลงัใจ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจกองกาํกบัการ 4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 3 ซ่ึงจะนาํไปสู่การ
คน้หามาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานและเป็นขอ้มูลในการทาํนโยบายและ
แผนปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
         1.//เพื่อศึกษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 4 กองบงัคบั
การตาํรวจสนัติบาล 3 
         2.//เพือ่เปรียบเทียบขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล 
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สมมติฐานของการวจิยั 
         ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
แตกต่างกนั 
 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 3 
จาํนวน 240 นาย 
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ ขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 3  เลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย (simple random sampling) และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie  และ Morgan (1970, p.608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 148 นาย 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
   ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  อาย ุสถานภาพสมรส รายไดต่้อเดือน 
ระดบัการศึกษา และอายรุาชการ จาํนวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2   ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน และด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  
จาํนวน  20   ขอ้ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บขอ้มูล ด้วยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง
ขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 4 กองบงัคบัการตาํรวจสันติบาล 3 โดยนาํแบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
กรอกขอ้มูล จาํนวน 148 นาย และขอรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยเกบ็ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด และนาํมาลง
รหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป หาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ 
F-test ดงัน้ี 
 1.//วิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชค้วามถ่ี และคา่ร้อยละ (Percentage) 
 2.//วิเคราะห์ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( X )  ของคะแนนปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของ
ขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  โดยใช ้ t-test  และ  F-test 
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 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดขวญักาํลงัใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี
ของ LSD (Least Significant Difference) 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบั
การ 4 กองบงัคบัการตาํรวจสนัติบาล 3 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 30 – 40 ปี  ร้อยละ 52.35  
รองลงมา อายุตํ่ากว่า 30 ปี  ร้อยละ  28.19  สถานภาพสมรส ร้อยละ 48.32  รองลงมา โสด ร้อยละ 44.30  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 68.46  รองลงมา 20,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 16.11 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.72  รองลงมาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 37.58 อายุราชการ 10-20 ปี ร้อยละ 44.30  
รองลงมาตํ่ากวา่ 10 ปี ร้อยละ 32.89   
 2.  การวิเคราะห์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ พบว่า ขวญัและกาํลงัใจ
ในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 เม่ือพิจารณาความคิดเห็น
เก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  เป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ทุกคนในหน่วยงานมีโอกาส
กา้วหนา้เท่าเทียมกนั ไม่วา่จะปฏิบติังานในหน่วยงานใด เปิดโอกาสใหไ้ดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน หน่วยงาน
ไดส่้งเสริมให้ขา้ราชการไปศึกษาต่อเพ่ือเพิ่มวุฒิ และปรับวุฒิ ผูบ้งัคบับญัชาให้การส่งเสริมและสนบัสนุนให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในงานอยูเ่สมอ การเล่ือนตาํแหน่งในหน่วยงาน พิจารณาดว้ยความบริสุทธ์ไม่มีการวิ่งเตน้ 
 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  พบว่า อยู่ในระดับมาก  คือ สามารถเบิกสวัสดิการ  เช่น  ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเบ้ียเล้ียง หน่วยงานใหค้วามสะดวกในการดาํเนินการกูย้ืมเงินจากสหกรณ์ออม
ทรัพยฯ์ อยู่ในระดบัปานกลาง คือ เงินเดือน/ค่าตอบแทน และสวสัดิการท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม เม่ือเทียบกบั
ปริมาณงานท่ีท่านต้องปฏิบัติ/รับผิดชอบ หน่วยงานจัดท่ีพกัอาศัยสถานท่ีพกัผ่อนให้กับผูป้ฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม การจ่ายค่าล่วงเวลาเงินรางวลั เงินประจาํตาํแหน่งเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
 ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน พบว่า อยูใ่นระดบัมาก คือ ทุกคนในฝ่ายมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อ
กนั และใหค้วามร่วมมือประสานงานกนัดี เพื่อนร่วมงานให้เกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังเหตุผลซ่ึง
กนัและกนั อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความไวว้างใจในการปฏิบติังาน ไดรั้บการช่วยเหลือเม่ือ
ไดรั้บความเดือดร้อน และผูบ้งัคบับญัชาใหค้าํปรึกษา แนะนาํและช้ีแจงปัญหาในการปฏิบติังาน 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พบว่า อยู่ในระดบัมาก คือ สถานท่ีทาํงานตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก อยู่ในระดบัปานกลาง คือ หน่วยงานมีอาคารสถานท่ีทาํงานสะอาดเหมาะสม หน่วยงานมีวสัดุ
อุปกรณ์เพียงพอสําหรับการปฏิบติังาน ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการติดต่องาน เช่น ยานพาหนะ เหมาะสมแล
เพยีงพอ และหน่วยงานจดับริเวณท่ีทาํงานใหเ้ป็นสดัส่วนสะดวกต่อการปฏิบติังาน 
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 3.  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ
ตาํรวจ ท่ีมีอายุต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน และดา้นผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอายตุ่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญั
กาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ท่ีมีอายุราชการต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ด้านผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขา้ราชการตาํรวจท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
  3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ◌ี◌่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับขวญักาํลังใจในการปฏิบติัหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการตาํรวจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั พบว่า ความ
คิดเห็นเก่ียวกับขวญัและกาํลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราก
ชารตาํรวจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ และดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน พบว่า ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
  3.5  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ท่ีมีอายุราชการต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้รากชาร
ตาํรวจ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ และด้านผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีอายุราชการต่างกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขา้ราชการตาํรวจ ท่ีมีอายรุาชการต่างกนั พบว่า ความคิดเห็น
เก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 
 
อภปิรายผล 
 การวิจยั ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 4 กองบงัคบัการ
ตาํรวจสนัติบาล 3 มีประเดน็สาํคญัคือ 
 1.  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 30 – 
40 ปี  ร้อยละ 52.35  สถานภาพสมรส ร้อยละ 48.32  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 68.46  
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.72  อายรุาชการ 10-20 ปี ร้อยละ 44.30   
 2.  จากผลการวิเคราะห์ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ  พบว่า ขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นโอกาส
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ  ท่ีมีอายตุ่างกนั  พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ ใน
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
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การทํางาน ข้าราชการตํารวจมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  3.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการตาํรวจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  3.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ของ
ขา้ราชการตาํรวจ ในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  3.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ท่ีมีอายุราชการต่างกนั พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการ
ตาํรวจ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ขา้ราชการตาํรวจ มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นิติ ห่วงไทย (2550) พบว่า ขวญัและกาํลงัใจใน
การปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้น
ความสัมพนัธ์ในหน่วยงานมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นการบริหาร ดา้นความ
พึงพอใจในการทาํงาน ด้านความมัน่คงในการทาํงาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ มีขวญักาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อภิชิต สุรพนิิจ (2544) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีอาย ุ31-45 ปี ขวญัในการปฏิบติังานในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีขวญัในการปฏิบติังานในระดบัปาน
กลาง โดยมีขวญัในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นบรรยากาศ
ในหน่วยงาน อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ อยู่ในระดบัตํ่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัขวญัในการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัเร่ือง ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ  กองกาํกบัการ 4 กอง
บงัคบัการตาํรวจสนัติบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารควรพฒันาและปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจใหก้บัขา้ราชการตาํรวจ เพ่ือใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 1.  ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
  ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกับขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้านโอกาส
ความกา้วหน้าในการทาํงาน ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของการส่งเสริมและสนับสนุนให้ขา้ราชการตาํรวจมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญในงานอยูเ่สมอ การเล่ือนตาํแหน่งในหน่วยงาน ตอ้งมีความยติุธรรม และใหสิ้ทธิเท่าเทียม
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กนัไม่ว่าจะปฏิบติังานอยู่ในหน่วยงานใด เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่ขา้ราชการตาํรวจให้ปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
  ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นค่าตอบแทน
และสวสัดิการ ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา เงินรางวลั เงินประจาํตาํแหน่ง 
และสวสัดิการท่ีไดรั้บให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม และมีความเหมาะสม ควรมีการจดัท่ีพกัอาศยั สถานท่ีพกัผ่อน
ใหก้บัขา้ราชการตาํรวจอยา่งเพียงพอ 
 3.  ดา้นผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงาน 
  ขา้ราชการตาํรวจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน ควรมีการปรับปรุงในดา้นการใหค้าํปรึกษา แนะนาํและช้ีแจงปัญหาในการปฏิบติังาน และควร
ใหค้วามไวว้างใจ มีการใหค้วามช่วยเหลือเม่ือไดรั้บความเดือดร้อน 
 4.  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
  ข้าราชการตํารวจมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้า ท่ี  ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ควรมีการจดับริเวณท่ีทาํงานใหส้ะอาดและเป็นสัดส่วน และมีวสัดุอุปกรณ์ และส่ิง
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอย่างเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อเพิ่มขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังานใหก้บัขา้ราชการตาํรวจปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1.  ควรศึกษาดา้นตาํแหน่งหน้าท่ี และระดบัชั้นยศของขา้ราชการตาํรวจท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัขวญั
และกาํลงัใจในการปฏิบติังาน กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล กองบญัชาการตาํรวจนครบาล 
 2.  ควรศึกษาถึงความสัมพนัธ์กบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของขา้ราชการตาํรวจ กอง
บงัคบัการตาํรวจสนัติบาล 3 
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